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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Алексєєв Олексій Володимирович
Суд
Інгулецький районний суд м.Кривого Рогу

Статус
Суддя з 24.09.2016

Річний дохід

Суддi

468099 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 253226 грн
Дохід від надання майна в оренду: 34968 грн
Спадщина: 60903 грн + 119002 грн

Земля

Суддi

179900 га
Земельні ділянки:
- 89950 кв.м (100% у власності)
- 59800 кв.м (100% у власності)
- 30150 кв.м (100% у власності)

Будівлі

Суддi

316.35 кв. м
139.3 кв.м (100% квартири у власності)
35.7 кв.м (50% квартири у спільній власності загальною площею 71.4 кв.м)
94.95 кв.м (50% житлового будинку у спільній власності загальною площею
189.9 кв.м)
46.4 кв.м (100% квартири у користуванні)

Транспортні засоби

Суддi

1
Автомобіль легковий Мазда CX-5 2013 р.в. (у користуванні)

Декларації
●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2016 – т.ч. – суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу.

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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Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

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

Додатково
Інша інформація:
Згідно з декларацією за 2016 р., суддя отримав подарунок у грошовій формі розміром 30 000 грн та подарунок у
негрошовій формі розміром 33 000 грн, а у 2017 р. – подарунок у негрошовій формі розміром 23 000 грн і подарунок у
грошовій формі розміром 50 000 грн

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

