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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Аблова Юлія Юріївна
Суд
Комінтернівський районний суд Одеської області

Статус
Суддя з 29.09.2016

Кошти

Річний дохід

Будівлі

Транспортні засоби

Суддi

47064 UAH
50000 USD

Сім'ї

150000 USD
24854 UAH

Суддi

598859 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 234680 грн + 364179
грн

Сім'ї

97907 грн
Інше: 97907 грн (особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі)

Суддi

216.6 кв. м
196.8 кв.м (100% квартири у власності)
19.8 кв.м (100% Стояночне місце №1 у власності)

Сім'ї

232.5 кв. м
144.4 кв.м (100% квартири у власності у сина)
88.1 кв.м (100% Частина квартири у користуванні )

Суддi

2
Автомобіль легковий Toyota Land Cruiser 200 2017 р.в. (у користуванні)
Автомобіль легковий Toyota Avalon 2008 р.в. (у користуванні)

Декларації
●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

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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Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2016 – т.ч. – суддя Комінтернівського районного суду Одеської області.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2014 – 2018 роки:
1. Аблов Євгеній Валерійович (чоловік судді) – з 2010 – т.ч. – суддя, заступник голови Окружного адміністративного суду
міста Києва.
2. Скоріков Артем Едуардович (двоюрідний брат судді) – з 2017 року – т.ч. – оперуповноважений Одеського управління
департаменту внутрішньої безпеки ГУ Національної поліції України в Одеській області. Протягом 2008 – 2015 роки
працював міліціонером Святошинського відділу державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києві. З 2015 по
2017 – молодшим інспектором управління поліції в Одеській області.
3. Аблов Володимир Сергійович (двоюрідний брат чоловіка судді) – з 2003 по 2015 працював на посадах старшого
інспектора Білгород – Дністровського МВ ГУ МВС України в Одеській області.
Офіційні документи відносно судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012 – 2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013 – 2017 роки
Декларації родинних зв’язків судді з 2018 року по теперішній час
Декларація доброчесності за 2016 рік
Декларація доброчесності за 2017 рік
Декларації доброчесності з 2018 року по теперішній час

Доброчесність
Інформація про недоброчесну поведінку судді у відкритих джерелах відсутня
Повідомити про суддю

Додатково
Інше:
Згідно з декларацією за 2016 рік, суддя отримала два подарунки у грошовій формі розміром по 1,5 млн. грн

ЗМІ про суддю
Суддя з двома квартирами, будинком та Порше отримав службову квартиру на 140 квадратів

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

