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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Загородній Анатолій Федорович
Суд
Вищий адміністративний суд України

Статус
Суддя з 02.06.2005

Кошти

Суддi

323579 UAH

Сім'ї

51780 UAH
15118 RUB

Суддi

556958 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 449236 грн
Пенсія: 106759 грн
Інше: 963 грн

Сім'ї

243748 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 116220 грн (дружина) +
83989 грн (дочка)
Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами: 7105 грн
(дочка)
Пенсія: 30955 грн (дружина)
Інше: 1965 грн (дочка) + 2221 грн (дочка) + 1293 грн (дружина)

Земля

Сім'ї

6754 га
Земельні ділянки:
- 1409 кв.м (100% у власності у дружини)
- 3623 кв.м (100% у власності у дружини)
- 1722 кв.м (100% у власності у дружини)

Будівлі

Сім'ї

648.24 кв. м
15.2 кв.м (100% паркомісце у власності у дочки)
156 кв.м (100% житлового будинку у власності у дружини)
28.85 кв.м (100% житлового будинку у власності у дружини)
131.04 кв.м (100% гараж/хлів/комора у власності у дружини)
213.15 кв.м (100% сарай у власності у дружини)
104 кв.м (100% квартири у користуванні у дочки)

Транспортні засоби

Суддi

1
Автомобіль легковий Honda Accord 2008 р.в. (у користуванні)

Річний дохід

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину.
Висновки ЧЕСНО про причетність суддів до корупційних діянь, кримінальних або будь-яких інших правопорушень, ухвалення сумнівних рішень,
неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
Методологія підготовки матеріалу
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2
Автомобіль легковий Honda Accord 2011 р.в. (у власності дочка)
Автомобіль легковий Honda Accord 2011 р.в. (у користуванні дочка)

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
1983 – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
Суддівська кар’єра:
Дата призначення вперше невідома.
2000-2005 – суддя Маньківського районного суду Черкаської області;
2005 – т.ч. – суддя Вищого адміністративного суду України.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2011-2017 роки:
1. Загородній Андрій Анатолійович (син) – з 2017 року працює сектретарем судового засідання відділу забезпечення
роботи секретаря та судді судової палати для розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів
секретаріату Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2017 рік
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Автобіографія

Доброчесність
Ухвалення сумнівних рішень
Як вбачається із реєстру судових рішень та інформації з офіційного веб-сайту ВАСУ суддя Загородній А.Ф. був у складі
колегії суддів, яка 29 лютого 2016 року визнала незаконним та скасувала подання Вищої ради юстиції про звільнення
судді Червонозаводського районного суду міста Харкова Васильєвої Олени Олександрівни з посади за порушення
присяги. Висновку про порушення присяги суддею Васильєвою дійшла Тимчасова спеціальна комісія, яка аналізувала
рішення судді щодо учасників протестних акцій під час Революції гідності (зокрема, за висновком комісії, суддя
розглядала 2 адміністративні справи відносно учасників протестних акцій зі значними порушеннями норм КУпАП).

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину.
Висновки ЧЕСНО про причетність суддів до корупційних діянь, кримінальних або будь-яких інших правопорушень, ухвалення сумнівних рішень,
неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
Методологія підготовки матеріалу
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Порушення прав та свобод
Згідно із відео, оприлюдненому в мережі членом ГО “Автомайдан” Романом Маселком, під час розгляд у справи про
визнання незаконним та скасування рішення від 27 червня 2017 Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про
звільнення з посади голови Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка, суддя Загородній, у складі
колегії, забороняв здійснювати трансляцію судового засідання на сторінці Facebook та користування мобільним
телефоном під час судового засідання.

Додатково
Загородній Анатолій брав участь в конкурсі на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного
Суду, однак вибув з конкурсу, отримавши 105 балів, що є меншим за допустимий бал за результатами іспиту.

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину.
Висновки ЧЕСНО про причетність суддів до корупційних діянь, кримінальних або будь-яких інших правопорушень, ухвалення сумнівних рішень,
неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
Методологія підготовки матеріалу

