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РІШЕННЯ
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Дмитриченко Олени Олександрівни
Кандидат здійснює адвокатську діяльність. В електронній декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, за 2015
рік Кандидат вказала, що 19.03.2015 р. набула у власність автомобіль Nissan Juke 2012
року випуску. Сума коштів, за яку було придбано автомобіль, у декларації Кандидат
не вказала. За даними Інтернет-порталу “Авто Ріа”, вартість вживаного авто вказаної
моделі та року випуску станом на 25.03.2017 р. стартує від 
11 000 
USD / 298 100 грн. 
За
інформацією, що міститься в досьє Кандидата, з 16.07.2015 р. її чоловік має право
користування автомобілем Nissan X-Trail 2013 року разом з іншою особою, що не
вказано у декларації Кандидата.
Кандидат задекларувала готівкові кошти родини у розмірі 102 000 
USD. 
Окрім того,
Кандидат є власницею об’єкта незавершеного будівництва. Також, відповідно до
даних, надісланих на інформаційний портал Громадської ради доброчесності, у
2014-2017 роках Кандидат з донькою та чоловік здійснила кілька закордонних
подорожей, витрати на які склали понад 200 000 грн. 
Водночас, відповідно до даних,
що містяться в досьє Кандидата, її сукупний дохід за 2012-2016 роки склав 399 598
грн, а дохід її чоловіка - 134 511 грн. Таким чином, дані про доходи Кандидата та
членів її родини ставлять під сумнів можливість придбання автомобіля, здійснення
закордонних подорожей та заощадження вказаної суми готівкових коштів.
Водночас, повідомляємо, що на інформаційний портал Громадської ради
доброчесності надійшло 6 повідомлень від громадян, які позитивно оцінили професійні
та моральні якості Кандидата. За даними від громадян, Кандидат надає постійну
юридичну підтримку місцевим журналістам та громадським активістам. Так, за

інформацією громадянки Лариси Гориславець, Кандидат безкоштовно консультувала
Громадську організацію
“Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр
“Європейський клуб” в рамках кампанії "Відкритий доступ", спрямованої на
моніторинг дотримання місцевими органами влади законодавства про доступ до
публічної інформації (Додаток).
Громадська рада доброчесності не вважає викладене таким, що свідчить про
невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики.
Викладені факти мають бути оцінені Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України у сукупності з іншими обставинами щодо Кандидата.
Додаток: повідомлення, що надійшло на інформаційний портал Громадської ради
доброчесності.
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