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На запит про отриманим публічної інформації стосовно копії декларацій 
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суддів 
Київського окружного адміністративного суду за 2014-2015 роки повідомляємо, 
що па підставі частини четвертої етапі 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» строк розгляду вказаного запиту судом продовжено до 
20 травня 2016 року, у зв’язку з тим, що запит потребує пошуку інформації 
серед значної кількості даних.
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На запит про отримання публічної інформації стосовно декларацій про 
майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру суддів за 2014- 
2015 роки, Київський окружний адміністративний суд направляє копії 
декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
суддів Київського окружного адміністративного суду за 2014-2015 роки (крім 
декларації за 2015 рік судді Колеснікової І.С. яка перебуває у відпустці для 
догляду за дитиною та має право подати декларацію до 31 грудня 2016 року та 
декларації судді Горобцової Я.В. за 2014 рік, яка була зарахована до штату суду 
у 2016 році) з урахуванням вимог абзацу 4 частини другої статті 47 Закону 
України «Про запобігання корупції», а саме:

- Басая Олега Вікторовича (голови суду);
- Щавінського Віталія Романовича (заступника голови суду);
- Виноградової Оксани Іванівни;
- Головенка Олега Дмитровича;
- Горобцової Ярослави Володимирівни (крім декларації за 2014 рік)
- Волкова Андрія Станіславовича;
- Журавля Валерія Олександровича;
- Терлецької Олени Олександрівни;
- Шевченко Анни Василівни;
- Балаклицького Андрія Івановича;
- Брагіної Олександри Євгеніївни:
- Василенко Галини Юріївни;
- Колеснікової Ірини Сергіївни (відпустка для догляду за дитиною);
- Лапія Сергія Миколайовича;
- Лиски Ігоря Григоровича;
- Леонтовича Андрія Миколайовича;
- Лисенко Вікторії Іванівни;
- ГІанової Ганни Валеріївни;
- Харченко Світлани Василівни;

mailto:nbox@adm.ko.court.gov.ua


- Файчак Віри Олександрівни;
- Скрипки Інни Михайлівни;
- Панченко Наталії Дмитрівни;
- Кушнової Альони Олександрівни;
- Дудіна Сергія Олександровича.

Додатково повідомляємо, що на виконання частини 9 статті 12 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції» копії декларацій про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Київського 
окружного адміністративного суду за 2014-2015 роки направлені для 
здійснення перевірки достовірності зазначених у них відомостей у відповідні 
органи Державної податкової інспекції.

Додаток: за текстом на 46̂ аркушах.
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