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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Адаменко Ірина Миколаївна
Суд
Бобринецький районний суд Кіровоградської
області

Статус
Суддя з 04.08.2003

Кошти

Сім'ї

950000 UAH

Річний дохід

Сім'ї

1357683 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 540445 грн () + 91961
грн () + 52817 грн () + 16390 грн ()
Інше: 165 грн () + 10559 грн () + 9460 грн () + 124 грн () + 62 грн ()
Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю: 635700 грн ()

Земля

Суддi

41.65 га
Земельна ділянка:
- 41.65 кв.м (50% у користуванні загальною площею 83.3 кв.м)

Сім'ї

296660 га
Земельні ділянки:
- 1000 кв.м (100% у власності )
- 124 кв.м (100% у власності )
- 106560 кв.м (100% у власності у чоловіка)
- 111699.5 кв.м (50% у користуванні у чоловіка загальною площею 223399 кв.м)
- 77044 кв.м (50% у користуванні у чоловіка загальною площею 154088 кв.м)
- 232.5 кв.м (50% у користуванні у чоловіка загальною площею 465 кв.м)

Суддi

146.11 кв. м
119.45 кв.м (50% житлового будинку у спільній власності загальною площею
238.9 кв.м)
26.66 кв.м (32% приміщення магазину у спільній власності загальною площею
83.3 кв.м)

Сім'ї

164.25 кв. м
119.45 кв.м (50% житлового будинку у спільній власності у чоловіка загальною
площею 238.9 кв.м)
44.8 кв.м (100% квартири у власності у сина)
0 кв.м (50% Кімната у користуванні у дочки загальною площею 0 кв.м)

Будівлі

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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Транспортні засоби

Недобудови

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Суддi

3
Автомобіль легковий ВАЗ 21104 2005 р.в. (у спільній власності)
Автомобіль легковий SKODA SUPERB 2015 р.в. (у спільній власності)
Інше ХТ 81024 2001 р.в. (у спільній власності)

Сім'ї

3
Автомобіль легковий ВАЗ 21104 2005 р.в. (у спільній власності чоловік)
Автомобіль легковий SKODA SUPERB 2015 р.в. (у спільній власності чоловік)
Інше ХТ 81024 2001 р.в. (у спільній власності чоловік)

Суддi

1
35.15 кв.м (50% житлового будинку у спільній власності загальною площею
70.3 кв.м)

Сім'ї

1
35.15 кв.м (50% житлового будинку у спільній власності у чоловіка загальною
площею 70.3 кв.м)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

●

2019 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2003 – т.ч. – суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ( з 2009 року обрана на посаду судді
безстроково).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2015-2019 роки:
Ткаченко Микола Кирилович (батько судді) – 2010-2015 депутат Бобринецької міської ради Кіровоградської області.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларації 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 2015 рік
Декларація доброчесності за 2016 рік
Декларація доброчесності за 2017 рік
Декларації доброчесності з 2018 року по теперішній час

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

Додатково
ЗМІ про суддю
Бобринецькі судді «судитимуть» свого колегу
На что жалуемся, господа судьи?
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неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
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