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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
кандидата на посаду судді 

Конституційного Суду України 
Олійник Алли Сергіївни

Історією світової цивілізації доведено, що рівень демократії в суспільстві 
визначається місцем суду в системі органів державної влади та його роллю 
в захисті прав і свобод людини і громадянина.

Для гармонійного розвитку суспільства важливим є забезпечення 
узгодженої діяльності законодавчої, виконавчої і судової гілок влади, чітка 
конституційна регламентація їх повноважень та контроль за здійсненням.

Особливе місце в системі органів державної влади займає Конституційний 
Суд України як єдиний орган правового захисту Конституції, який забезпечує 
її верховенство. Повноваження Конституційного Суду України спрямовані 
на реалізацію такої високої ідеї, як забезпечення діяльності органів державної 
влади в межах Конституції.

В кожній державі всі суспільно-політичні процеси залежать від ролі 
та механізмів дії Конституції.

Держава і суспільство обґрунтовано висувають до суддів загалом і до суддів 
Конституційного Суду України зокрема високі вимоги - як моральні, так 
і професійні. Переконана, що суддя Конституційного Суду України покликаний 
і зобов’язаний захищати Конституцію України, конституційний лад, а отже - 
і права і свободи людини.

Як суддя з великим досвідом роботи вважаю, що для кожного судді 
важливо, щоб ухвалене рішення було законним, обґрунтованим і справедливим, 
відповідно, українські судді мають бути віддані лише верховенству права 
і демократії.

Рішення Конституційного Суду України є нормативною основою сучасного 
конституціоналізму, джерелом розвитку сучасної конституційної доктрини, 
підґрунтям конституційного світогляду особи і суспільства.

Щодо рішень Конституційного Суду України важливим є те, щоб рішення, 
ухвалене на захист Конституції України, підтримували громадяни України 
та органи влади, тобто воно має забезпечувати втілення верховенства права у всі 
сфери життя.

Усвідомлюю, що здійснення правосуддя в Конституційному Суді України 
відрізняється від його здійснення в суді загальної юрисдикції: процесуальна 
діяльність у Конституційному Суді України не може зводитися до вирішення 
спорів, як у суді загальної юрисдикції. Це діяльність не щодо тлумачення та 
застосування законів до конкретних спірних правовідносин, а щодо вирішення 
конституційно-правових спорів через тлумачення Конституції України, 
формування правової доктрини, дослідження суті права як феномена тлумачення 
Конституції України відповідно до сучасних суспільних відносин та викликів 
сьогодення, пошук балансу між духом і буквою Конституції України і, як 
наслідок - належне обґрунтування судових рішень.
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Переконана, що сьогодення і майбутнє Українського народу залежать,

зокрема, від ефективної роботи Конституційного Суду України, а отже, і від
громадян України, які обіймають посаду судді Конституційного Суду України.

До призначення на посаду судді у вересні 2003 року майже чотири роки
я працювала науковим консультантом судді Конституційного Суду України.

Протягом роботи в цьому органі я здобула неоціненний досвід тлумачення
Конституції та законів України, розуміння суті Конституції України, більш
глибоке усвідомлення справедливості як конституційної цінності, яка
розглядається через призму природного права.

Цей досвід використовувала у своїй роботі суддею першої та апеляційної
інстанцій і тепер використовую в суді касаційної інстанції, ґрунтовно мотивуючи
судові рішення.

Усі роки на посаді судді я здійснюю правосуддя неупереджено
і принципово, відповідально ставлюся до ухвалення кожного окремого рішення.
За кожною справою бачу людину та її проблеми. У кожну справу вкладаю
знання, душу.

Маю досвід викладацької і наукової діяльності: працювала старшим
науковим співробітником в Інституті законодавства Верховної Ради України,
протягом тривалого часу викладала за сумісництвом у вищих навчальних
закладах, викладаю в Національній школі суддів України, неодноразово була
доповідачем на міжнародно-практичних конференціях, брала участь у написанні
коментарів до законодавства, підготовці Посібника з написання судових рішень
у цивільному і кримінальному судочинстві. Була членом Вищої ради юстиції
(Вищої ради правосуддя). Входжу до складу редакційної колегії журналу
«Вісник Верховного Суду», маю наукові публікації, науковий ступінь кандидата
юридичних наук та наукове звання доцента.

В епоху глобалізації та стрімкого розвитку суспільних відносин маю
постійну потребу в нових знаннях та набутті відповідного досвіду, шукаю
відповіді на непрості виклики сучасності під час касаційного перегляду судових
рішень, оскільки на сьогодні суд розглядає спори у тих сферах життя, які 
в минулому були поза межами судової юрисдикції.

Вважаю, що мої моральні якості, досвід на посаді судді, глибокі знання,
відданість професії є гарантією того, що я буду віддано і професійно захищати
Конституцію України, конституційний лад, а відповідно - права людини
і людську гідність.

03 лютого 2023 року А. С. Олійник



■ійй *

Трудовая книжна

БТ 1! \ 0509 279

Фамилнн С' і- - '

- , /
С л о

ічимп. Ж-гяц. п*>)
п .: .... ''*• '? - .- <• •-■-*'

ІІ і . І"; І \ и " ' ' -

0 РАБОТЕД а т (і
литіш

З

введення о приеме на роботу, її об увольнении (с указником на статью, о переводах на другую работу причин и со ссилкой пункт закони)
СВЕДЕНИЯ

ьщз&ммбуял <?//$

Щ-

РИГ . (

в

На оснований чего внесена запись (документ, его бата и номер)

ЛЛ£ &К К 10^?]
управління

■ кадрової— 
роботу х

Xх відділ-^ 
' кадровогоНачальник відділу кадрового

/■ забезпечення—ЗС ЄЗПЄЧЄННЯ'(І^Г ” ’ ' /

уг равл+ння-кадрової роботи і 
Бі рхорного Суду „ _ ■'

4

і

з



СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ БТ-ІІ № 0599279

У

-

-

-

Дата
ам ЧИСЛО .МССЯЦ ГОі)

Сведения о приеме на роботу, и об увольнении (е указанием на статью, о переводах на другую работу причин исо сеялкой пункт закона) На основйнии чого внесена запись (документ, его дата и номер)
1 

т Лч
2

43

*/

.4
І

/Ще

ГІДНІ
ОРИГІНАЛОМ • -У

4

■Д27Т,’3"-^~'
__________

‘і’.'**

З

.-?—
*><

Начальник відділу кадрового 
збезпечення (IV) 
управління кадрової роботи

-'"1Уп-и1СВЕДЕНИ)Сведения о приеме на роботу, и об увольнении (с указанием на статью,

У
------------------------------------- Л__ .----------------------------

л з

<7

і ■

о переводах на другую роботу причин и со ссалкой пункт закона)Д а т а
число меснц гоО

2

і

.Х<Дг<&ж/4и.''...
/

е,Дділ
^Ярового 

Убезпечення

(IV)
Уиравліц

На оснований чого внесена запись (документ, его дата и номер)
4

6 гі



СВЕДЕНИЯ 0 РАБОТЕ БТ-ІІ Л? 0599279 7-і

.чееяц

ЖЄ1ІЦ

о переводах на другую работу причин и СО ССЕ1ЛКОЙ пункт запона)

о переводах на другую работу причин и со ССйЛКОЙ пункт закони) На оснований чего внесена запись (документ, его дата и номер)

Сведения о приеме на работу, и об увольнении (с указанием на статью,

Сведения о приеме на работу, и об увольнении (с указанием на статью,

На оснований чего внесена запись (документ, его дата и номер)

мотальник відділу кадра 
збезпечення (IV) / 
управління кадровоїрарс 
Верховного „Суду ... І .
«лА »20 «і

■ХВІДДІл'к 
кадрового \ 

абезпечення \ н 
(IV) Н 

управління ) І

ЇЯ -0 РАБОТЕ

///ЯЛІ ■і &

1 і

т Ж/ п’ : •ч. У

п



СВЕДЕНИЯ 0 РАБОТЕ БТ-ІІ № 0599279 - /'Т

Т———:------;---------------

відділ К. \; 
г._ кадрового \ 

* І забезпечення \

І управління / А-

!д ЛЛ/іУ і»

О РАБОТ
з

ЛЄ

/

-У/і бгрсге/тгл^с

о переводах на другую роботу причин и со ссилкой пункт запона)Сведения о приеме на роботу, и об увольнении (с указанием на статью,

о перевоЗах на другую роботу причин и со ссилкой пункт запона)

Кіл

Начальник відділу кадрово, 
збезпечення (IV) 
управління кадрової робсІ 
Верховного Суду

ух/

■І./їсД і ь. і

.6

ІУЦкА < І- ■Т.ї'Л /ії'-І/'іСр-
—------- 1/----------------------------------- С----------

Лл-Л:^ >4
——  ------_____ ------------ ----------------
■ Ьс.~ ЛС Л ^-Г7С-С і- 'С'-С’З.*.-

§
Д а т а

ЧИСЛО .месяц гоО

1 2

Сведения о приеме на роботу, и об увольнении (е. указанием на статью,

Л лЛ УУЛ Л<Л'Лс,'~

■, 7АЛкг. /<?-£ £?.

____________________

Су

ЗГІДНО з
ОРИГІНАЛОМ

На основйнии чого внесена запись (документ, его дата и номер)
4

4,' /Лу 
СУ у? /ЛЛ-.

/ 13 •л

жСВЕДЕНИЯ
и

(IV) *і|

ІІ.Н
І1ІШ

.' іУ 
|

Дата
ЧИСЛО .месяц го8

1 2

(Л

4 /
27 Ж

а

КСі-уісо(''Сіи'> с/и. (ЛиЛІ
------------[----------------------------------__у------------

сл№>гУ
1 с Ктг> ЛЛ/>с £>

гс& О'д‘Л Л-'С ЛЛЛу.

. піли/ср
■-------------=——----------

Лу„ '7ТУ.
' //ЛЛ—*—.------ __,-----------------.

бішу

На оснований чего внесена запись (документ, его дата и номер)
4

"І

ЛтОоии
/ЛЛсЛ |

15



СВЕДЕНИЯ
ЧИСЛО мсеяц

СвеЗения о приеме на работу, и об увольнении (с указанием на статью,Д а т а

ї

$3

Т-Г^“~Г7377Л77^^?;'!їПіЙ;«--;-
■ “— -■-■ ■ ..... . ............ ... -.

Ліг&ї £"С ч ’

■ Т '7 'Т; “ ——— -'■

Т1дД-Н-*’Т«

відділ 
кадрового 

іабезпечення

0 РАБОТЕ БТ-ІІ ЛІ 0599279
о перевоЗах на Зругую работу причин и со ссмлкой пункт запона) На оснований чего внесена запись (документ, его Оата и номер)

4

»

• ^/7 І’

'ї/ЛіКі
(/ ь

ьі&иі 'Л .^3.

■Л:>, бЧ.

-------------- ---------------------------------------
(IV) 

управління 
кадр°во1

ЗГІДНО з
ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу кадрд^оі; 
збезпечення (IV) 
управління кадровоїро^от 
Верховного Суду
«(/З

СВЕДЕНИЯ О ПООЩРЕНИЯХ7
связаннах с работой Зении мли организации На основаним чего внесена запись (документ, его бата и номер)

4

- - "■ /
. .. ■ ; ї іV ї : ■"< '■ ■ ■' ’ •- бХ/С/СЄ</

- с<*(Ч ■ й і. --'V?.

-■“ ■ і/

&~/с£М>/У//£.£/’ Сг’/С . //Г/ЛГ/7 еС'/^С-К

Се' (Ґ/сї'<.'77" £/ 6'С 47-^9. <?С/?А
лТ/ '' С'?мЗ/(77ІЇ ? -

’ ‘ “ \/ /
с/------------------ 0/

2322



СВЕДЕНИЯ О П00ЩРЕНИЯХ БТ-ІІ № 059927
ЧИСЛО жени

Дата
з

праб 7 сво&ю м

Ґ л/)с^се.е/'^шб ''

Сведения о пооіцрениях, на предприятии, в учреж

.......і.2 

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу кадрової: 
збезпечення (IV) 
управління кадрової робо 
Верховного Суду

« С - V » гі-

0 ТРУДОВИХ КНИЖКАХ РЛВОЧНХ И СЛУЖЛЩИХ
Постановлоние Сонета Мішиетров СССР и ВЦСПС

от (> септября 1973 гоіїа л5 056 
(Мзвлечение)

1. ...ТруЗовяе книжки вейутсп на всох робочих и служащих гоеуЗар-
ственнах, кооперативних и оощестпемннх преЗприятий, учрстайешїй и
орпшизаций, ііроработавших свяше 5 Зией...

4. Мочив и служаці», поетупамщие на роботу, облзаиа прейьявлять
аЗлиииі'тршіші преііприятия, учршЗения, организации труйовуи книжні/,
ОфОрМЛІЧІИум в устаиопленном иоряЗие.

5. ІІріїе.ч на работу без труЗовой шіинши не Зопуепастся...
6. В груЗовую книжку вносятея:
свеЗічпін о ваботниие: фамилия, имя, отчеетво, Зата роїпЗения, 

образдвшіие. профеееия, специальность;
свсйі’ішя о работе: лриам на работу, перший) на Зругую работу, уволь- 

неиие. Записи о найменований рабстві или должностя, на поторгає принят
рабвтник, лроичвоЗятся: Зли робочих в еоответетвии е иаимеиовашшми
нрофеесий, указниках в Ебином тарифно-квалификационном справоч-
нике робот и профсссий робочих; Зли елужащих в еоответетвии е нии-
менованиями Золжноетей, указанинх в ЕОиной номенклатуро Золкіностей
служащих, или в еоответетвии со штатним раепиеиниел;

евейенип о нигражбениях и поощрениях: награжйении орЗенами и
меЗалями, присвоєний почепних званий; награжЗения и иоош,рения
за уепехи в роботе, предуемотрешгае правилами внутренпего трудового
расиоряйка и уставали о дисциллине; Зругие пооцрения в еоответетвии
с Зейетвуищим ваконодательетвом;

евеЗснип об откратипх, на которие вяЗаия Зиплома, об иепользовап-
неіх изобретонинх и рационализатореких іціеЗложениях и о ваіілачепинх
в связи е мим вознагражЗениях.

Взаскания в труЗовуи книжку не зашіеаваютеп.
7. С какйой записки, вноеимой в труЗовую книжку (внлійаш),

: позначеннях, перемощеннях и увольнении аЗминисірация обязана
/знайомить влайельца отой книжки.

12. Заиолнение трудоввіх книжек и вкладашей і< ній произвобится
на том язяке, на котором вейетеп Зелолроизвоііство на Йапно.ч преЗприя-
-ии, в учрендонии, организации. В том влучає, осли ЗелоироизвоЗетво
геоетея на язяпс союзной или автономно# ртелублнкп, то труйояая
: запмниетея оЗповременно Занпой республіці!, и на
ІУ'га’КОМ язике.

13. При увольнении... пее записи.., впссеннас в трудовую книжку..,
іезряютея подайсь» руководителя прейприятип, учреждения, организации
ли специально уполпомочениого им лиця и печать».

связаннях с работой дении или организации На оснований . внесена а.;.":: : (документ. ег< . и номер
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Трудова книжка

Освіта.Вата’ народження 
..................

(н/серодил, сереЗня, п/вища, вища)Професія, спеціальність
(число, місшу., рік)

Вата заповнення

Підпис особи, відповідально!
/за вибачу трупових книжок

(розбірливо)

Ші'ініс власника книиіки
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Дата та час подання: 02.02.2023 17:24

Тип документа: Декларація

1. Вид декларації та звітний період

Кандидата на посаду
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 2022 
самоврядування (за минулий рік)

2.1. Інформація про суб'єкта декларування

Для ідентифікації в Україні

Прізвище: Олійник

Ім’я: Алла

По батькові (за наявності): Сергіївна

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(за наявності):

2412214922

Реквізити паспорта громадянина України: АС705946

Унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі:

[Не застосовується]

Дата народження: 16.01.1966

Зареєстроване місце проживання

Країна: Україна

Поштовий індекс: 04112

Автономна Республіка Крим/область/місто зі 
спеціальним статусом:

Київ

Район в області та Автономній Республіці Крим: [Не застосовується]

Територіальна громада: [Не застосовується]

Тип населеного пункту: [Не застосовується]

Населений пункт: [Не застосовується]

Район у місті: Шевченківський

Тип: вулиця

Назва: С. Руданського

Номер будинку: 4-6

Номер корпусу/секції/блоку: [Не застосовується]

Номер квартири/кімнати: 69

Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може 
бути надіслано кореспонденцію:

Збігається з місцем реєстрації

Ьйрз://рог1аІ.пагк.до7.иа/сіоситепіз/сІесІагаііоп/2292Ьс185-сІ45а-4139-ас18сІ-8ее93сІ8сІес73/уіе\л/ 1/7
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Для ідентифікації за межами України

Відсутнє громадянство (підданство) іноземної держави,
а також документи, які дають право на постійне Так
проживання на території іноземної держави

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ ДЛЯ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

Прізвище (відповідно до документа, що посвідчує особу):
оілімук

1 Ім’я (відповідно до документа, що посвідчує особу): АІ_1_А 
По батькові (відповідно до документа, що посвідчує особу) 
(за наявності): Не застосовується

ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ

Країна, в якій видано документ: Україна
Тип документа, що посвідчує особу: Паспорт громадянина України 
для виїзду за кордон
Реквізити документа, що посвідчує особу: ЕР942279
Ідентифікаційний номер (за наявності): Не застосовується

Інформація про місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для 
кандидатів) і посаду, у зв’язку з якою виник обов’язок подати декларацію (або посада, на яку претендуєте як 
кандидат)

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань місця роботи або проходження 
служби (або місця майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів): 
41721784

Найменування місця роботи або проходження служби (або місця майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів):
ВЕРХОВНИЙ СУД

Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат):
Суддя

Тип посади: [Не застосовується]

Категорія посади: [Не застосовується]

Чи належите Ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції»?
Судді, судді Конституційного Суду України

Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним 
агентством з питань запобігання корупції?
Ні

Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”? 
Голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів

2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування

У суб'єкта декларування не зазначені члени сім'ї

3. Об'єкти нерухомості
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ВИД ТА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБ’ЄКТА, ДАТА 
НАБУТТЯ ПРАВА

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОБ’ЄКТА

ВАРТІСТЬ НА 
ДАТУ НАБУТТЯ 
ПРАВА АБО ЗА 
ОСТАННЬОЮ 
ГРОШОВОЮ
ОЦІНКОЮ, ГРН

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, 
ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ’ЄКТ, І 
ПРАВ НА НЬОГО

Вид об'єкта: Квартира
Дата набуття права: 
07.11.2007
Загальна площа (м2): 44,50

Реєстраційний номер 
(кадастровий номер для 
земельної ділянки): 44853

Країна: Україна
Поштовий індекс: 04112
Автономна Республіка Крим/ 
область/місто зі спеціальним 
статусом: Київ
Район в області та Автономній 
Республіці Крим: [Не 
застосовується]
Територіальна громада: [Не 
застосовується]
Тип населеного пункту: [Не 
застосовується]
Населений пункт: [Не 
застосовується]
Район у місті: Шевченківський
Тип: вулиця
Назва: С. Руданського
Номер будинку/земельної ділянки:
4-6
Номер корпусу/секції/блоку: [Не 
застосовується]
Номер квартири/кімнати/гаражу: 69

[Не застосовується]

Власність
Прізвище: Олійник
Ім'я: Алла
По батькові (за наявності): Сергіївна

Вид об'єкта: Інше
Інший вид 
об'єкта: машиномісце 
Дата набуття права: 
10.06.2014
Загальна площа (м2): 18,00

Реєстраційний номер 
(кадастровий номер для 
земельної ділянки): 
394606880000

Країна: Україна
Поштовий індекс: 04112
Автономна Республіка Крим/ 
область/місто зі спеціальним 
статусом: Київ
Район в області та Автономній
Республіці Крим: [Не 
застосовується]
Територіальна громада: [Не 
застосовується]
Тип населеного пункту: [Не 
застосовується]
Населений пункт: [Не 
застосовується]
Район у місті: Шевченківський
Тип: вулиця
Назва: С. Руданського
Номер будинку/земельної ділянки:
3-А
Номер корпусу/секції/блоку: [Не 
застосовується]
Номер квартири/кімнати/гаражу: [Не 
застосовується]

171797
це вартість на дату 
набуття права

Власність
Прізвище: Олійник
Ім'я: Алла
По батькові (за наявності): Сергіївна

4. Об'єкти незавершеного будівництва

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

У суб'єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
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6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби

ВИД, ЗАГАЛЬНА 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ОБ’ЄКТ, 
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ 
НОМЕР (ЗА 
НАЯВНОСТІ), ДАТА 
НАБУТТЯ ПРАВА

Вид об'єкта: Автомобіль 
легковий
Дата набуття права:
28.11.2013
Ідентифікаційний номер (за 
наявності):
ТГМЦАЕІЕУ600031186

МАРКА, МОДЕЛЬ, РІК 
ВИПУСКУ

ВАРТІСТЬ НА ДАТУ 
НАБУТТЯ ПРАВА АБО
ЗА ОСТАННЬОЮ 
ГРОШОВОЮ ОЦІНКОЮ, 
ГРН

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, 
ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ’ЄКТ, І 
ПРАВ НА НЬОГО

Марка: Тоуоіа
Модель: ЯА\/4
Рік випуску: 2013

341283
це вартість на дату набуття
права

Власність
Прізвище: Олійник
Ім'я: Алла
По батькові (за наявності): Сергіївна

Вид об'єкта: Автомобіль 
легковий
Дата набуття права:
12.04.2022
Ідентифікаційний номер (за 
наявності):
ЗТМОТОРУ00О137212

Марка: Тоуоіа
Модель: КАЇ/4 2.5.НіЬгісІ
АУУО-І е-СУТ РКЕМШМ
Рік випуску: 2021

1251358
це вартість на дату набуття 
права

Власність
Прізвище: Олійник
Ім'я: Алла
По батькові (за наявності): Сергіївна

7. Цінні папери

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

8. Корпоративні права

У суб'єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі.

9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним 
власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім'ї

У суб’єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

10. Нематеріальні активи

У суб’єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

11. Доходи, у тому числі подарунки
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ДЖЕРЕЛО 
(ДЖЕРЕЛА) ДОХОДУ

ВИД ДОХОДУ РОЗМІР (ВАРТІСТЬ), 
ГРН

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, 
ЯКА ОТРИМАЛА ДОХІД

Джерело доходу: 
Юридична особа, 
зареєстрована в Україні 
Код в Єдиному 
державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та 
громадських формувань: 
41721784 
Найменування: 
Верховний Суд

Заробітна плата отримана за 
основним місцем роботи

3951965

Прізвище: Олійник
Ім'я: Алла
По батькові (за 
наявності): Сергіївна

Джерело доходу: 
Юридична особа, 
зареєстрована в Україні 
Код в Єдиному 
державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та 
громадських формувань: 
37451388 
Найменування: 
Національна школа 
суддів України

Гонорари та інші виплати згідно з 
цивільно-правовим правочинами

1033

Прізвище: Олійник
Ім'я: Алла
По батькові (за 
наявності): Сергіївна

12. Грошові активи

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
УСТАНОВУ, В ЯКІЙ ВІДКРИТІ 
РАХУНКИ АБО ДО ЯКОЇ ЗРОБЛЕНІ 
ВІДПОВІДНІ ВНЕСКИ, ЧИ ПРО 
ФІЗИЧНУ ОСОБУ, ЯКІЙ ПОЗИЧЕНО 
кошти

ВИД АКТИВУ
РОЗМІР ТА
ВАЛЮТА АКТИВУ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ,
ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ’ЄКТ, І
ПРАВ НА НЬОГО

[Не застосовується] Готівкові кошти
Розмір: 7000000
Валюта: САН

[Не застосовується] Готівкові кошти
Розмір: 18000
Валюта: Є80

Власність
Прізвище: Олійник 
Ім'я: Алла
По батькові (за 
наявності): Сергіївна

Власність
Прізвище: Олійник
Ім'я: Алла
По батькові (за 
наявності): Сергіївна

Інша юридична особа
Юридична особа, зареєстрована в Україні 
Код в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань: 
14305909
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Кошти, розміщені на 
банківських рахунках

Розмір: 55302
Валюта: ІІАН

Власність
Прізвище: Олійник
Ім'я: Алла
По батькові (за 
наявності): Сергіївна
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12.1. Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта 
декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше 
майно

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ІНШУ ФІЗИЧНУ 
АБО ЮРИДИЧНУ

ІНШУ ФІЗИЧНУ
АБО ЮРИДИЧНУ
ОСОБУ, ЯКА ІНФОРМАЦІЯ

УСТАНОВА, В ОСОБУ, ЯКА МАЄ ВІДКРИЛА ПРО ОСОБУ,
ЯКІЙ ВІДКРИТІ ТИП ТА НОМЕР РАХУНКА, ПРАВО РАХУНОК НА ІМ’Я НА ІМ'Я ЯКОЇ
РАХУНКИ АБО ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ СУБ’ЄКТА ВІДКРИТО
ЗБЕРІГАЮТЬСЯ БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ ТАКИМ РАХУНКОМ ДЕКЛАРУВАННЯ РАХУНОК АБО
КОШТИ ЧИ (КОМІРКИ) АБО МАЄ ДОСТУП АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ
ІНШЕ МАЙНО ДО 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
БАНКІВСЬКОГО 
СЕЙФУ (КОМІРКИ)

СІМ’Ї АБО УКЛАЛА 
ДОГОВІР ОРЕНДИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
БАНКІВСЬКОГО 
СЕЙФУ (КОМІРКИ)

КОШТИ, ІНШЕ 
МАЙНО

Код в Єдиному 
державному 
реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб 
- підприємців та 
громадських 
формувань: 
14305909 
Найменування: 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК"

Тип рахунка, індивідуального 
банківського сейфу (комірки): Інше 
Інший тип рахунку: Картковий 
рахунок
Номер рахунка, індивідуального 
банківського сейфу (комірки): 
ІІА593229040000000262001349009

[Не застосовується] [Не застосовується]

Прізвище:
Олійник
Ім'я: Алла
По батькові (за 
наявності): 
Сергіївна

Код в Єдиному 
державному 
реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб 
- підприємців та 
громадських 
формувань: 
14305909 
Найменування: 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК"

Тип рахунка, індивідуального 
банківського сейфу (комірки): 
Вкладний (депозитний) рахунок 
Номер рахунка, індивідуального 
банківського сейфу (комірки):
ІІА91380805000000026200319661З

[Не застосовується] [Не застосовується]

Прізвище:
Олійник
Ім'я: Алла
По батькові (за 
наявності):
Сергіївна

13. Фінансові зобов'язання

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

14. Видатки та правочини суб'єкта декларування

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування
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У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

16. Входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів 
об’єднань .організацій, членство в таких об’єднаннях (організаціях)

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

Документ підписано:

ОЛІЙНИК АЛЛА СЕРГІЇВНА
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Посилання на інтернет - сторінку про розміщення декларації
в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

йІІр8://рогїа1юахк.§оуюа/(1оситеп1:8/с1ес1ага1іоп/2292Ьс185-с145а-4139-ас18с1-
8ее93с18с1ес73/уіе\у

Дата подання декларації: 02 лютого 2023 року

Олійник Алла Сергіївна

03 лютого 2023 року
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Затв. наказом Міпвузу УРСР 
від 3 .’ерпня 1984 р. № 253

ЛЬВІВСЬКИЙ державний: УНІВЕРСИТЕТ їм. і. франка

(назва вищого навчального закладу)

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА №

ЗА Ж:

(без диплома не дійсний)
Тов. _ ОЛІЙНИК АЛЛА СЕРГІЇВНА

(прізвище, ініціали)
за час навчання

агуз 19 __ року по 1992. рік виконав(ла) навчальний план із спеціальностіправознавство______________ ____пив*льно-правовазі спеціалізацієюі склав (ла) екзамени й заліки з таких дисциплін:1. Історія КПРС 170 відмінно2. ! Філософія | 1-Ю відмінно3. ! Політична економ, л 250 відмінно відмінно4. . Політологія 1 895. ■ ’ -.....   5
‘ ?>тор!я рел’гії 2-1 зараховано6. ’Г . „о -• добре7. . .поземна мора 300 зараховано8. ' Теорія Д-ржапч і права ..... добреа \ Ігтор.’я держави ‘ права зару країн іис добре10. 1 'я держави і прана СРСР 1<л) .відмінно11. . Іид. ріл полІїп\’г;:г: і прав* > ь 60 відмінно12. Радянське дер°":гріїе трсрс А . відмінно13. Лір::;овне право ;>т_- со 5514. Дерясллле бур: улзтп:;; т«: : о відмінно15. , Га - ьі:е бу.;: вницгво оО відмінно16. Праг--еі .-рсі.чі органи г С.ССР 36 відмінно17. . Гядяпм.по а.':.'.ініс'.?п':і;ґ:г. е право " 100 ВІДМІННО18... __іі Радянське фінансове право 56 .. відмінно19. : ОСНОВИ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ■!
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8 1
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ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
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Олійник
о/ІЛЛІ Св'^Іїб'НІ

Рішення президії Вищої
атестаційної комісії України
від 40 лютого 4999 року 
(протокол № 44-06/3 )

м. Київ
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ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

Рішенням спеціалізованої вченої ради
Київською університету 
імені 9Лараса Шевіенка

на підставі прилюдного захисту дисертації

Олійник
~А'ілі Сергіївні

присуджено науковий ступінь

КАНДИДАТА
н^идніннх наук

зі спеціальності

/гМ< (А



АТЕСТАТ
ДОЦЕНТА
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УКРАЇНА
Міністерство освіти і науки

Рішенням Атестаційної колегії

віл22 грудня 2006[року  протокол№5/14-V

Олійнш/_/1ллі Сергіївні

сіішЛкаіісм .
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Для отримання сертифікату вчинила дії і подала заяву на іспит, який
призначений на 03 лютого 2023 року (копію документа, який підтверджує
володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного
Національною комісією зі стандартів державної мови надам додатково).

Олійник Алла Сергіївна

03 лютого 2023
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® НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
зі стандартів державної мови

ОМ. тезттм іспит на визначення рівня володіння державною мовою 

2.0 (для виконання службових обов'язків)

Заява № 171226
(Статус заяви: Дозволено)

'н.
Ні

і

Іспит на визначення рівня 
володіння державною мовою 2.0 
(для виконання службових 
обов'язків)
Іспит призначений для громадян, яким потрібно підтверджувати 
рівень володіння державною мовою для виконання службових 
обов'язків

Інформація про заявника
ПІБ заявника: Олійник Алла Сергіївна
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ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої

Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про
очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

______ у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду______________  
(найменування органу державної влади І органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

_______________________ цивільних і кримінальних справ _______________
(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про
очищення влади”, щодо

_________________________ ОЛІЙНИК Алли Сергіївни,_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_____ 16 січня 1966 року, місто Володимир-Волинський, Волинська область,
дата та місце народження,

______ паспорт серії АС № 705946, виданий Луцьким МВ УМВС України______ 
серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий.

у Волинській області, 31 жовтня 2000 року,

______________________________ 2412214922,_________________________________  
реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_______________ вул. С. Руданського, 4-6, кв. 69, місто Київ,___________________  
місце проживання,

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
місце роботи,

_______________________________суддя В ССУ._________________________________ 
посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, а
також інших документів

-----  ---------------- копія паспорта громадянина України.____________________
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо_______________Олійник А.С.____________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, Державної
(найменування органів перевірки) 

-ОіДовофадміністрацїї України, Міністерства внутрішніх справ України,________
-Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури 

І
І

-Хкраїнщ



За результатами розгляду запитів ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у 
(найменування органів перевірки)

м. Києві, Державна судова адміністрація України, Міністерство внутрішніх 

справ України, Міністерство юстиції України, Служба безпеки України, 

Генеральна прокуратура України

повідомили:

ДШ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві: за результатами 
проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Олійник А.С. та 
підтверджуючих документів встановлено, що наявність та вартість майна 
(майнових прав), вказаного (вказаних) Олійник А.С. у декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого 
(набутих) Олійник А.С. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 
1-10 частини першої статті 2 Закону України “Про очищення влади”, відповідає 
наявній податковій інформації про майно та доходи, отримані Олійник А.С. із 
законних джерел.

Державна судова адміністрація України: судові рішення за критеріями, 
встановленими частиною третьою статті 3 Закону України “Про очищення 
влади”, прийняті суддею Олійник А.С., в Єдиному державному реєстрі судових 
рішень відсутні, судові рішення за критеріями, встановленими частинами 
п’ятою-сьомою статті 3 Закону України “Про очищення влади”, стосовно 
Олійник А.С. в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні.

Міністерство внутрішніх справ України: встановлено, що вказана особа в 
період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на посадах в органах 
внутрішніх справ не працювала і заходи, передбачені пунктами 9, 10, 11 
частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України “Про очищення 
влади”, не здійснювала.

Міністерство юстиції України: в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо 
яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади” 
інформація відсутня.

Служба безпеки України: в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні 
будь-які відомості щодо Олійник А.С.

Генеральна прокуратура України: встановлено, що Олійник А.С. у період 
з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на прокурорсько-слідчих 
посадах в органах прокуратури не працювала і заходи, передбачені пунктом 
12 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України “Про очищення 
влади”, не здійснювала.



За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Олійник Алли
Сергіївни не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Голова Б. Гулько

ЗГІДНО 3 
ОРИГІНАЛОМ

1 ол<зва ліквідаційної комісії

~~^|гор РОМАНКІВ
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