+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Андрейчук Тарас Васильович
Суд
Оболонський районний суд м. Києва

Статус
Суддя з 09.12.2010

Кошти

Річний дохід

Будівлі

Суддi

889892 UAH

Сім'ї

396918 UAH
12000 USD

Суддi

858627 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 772388 грн
Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами: 3984 грн
Проценти: 69621 грн + 12606 грн
Інше: 28 грн

Сім'ї

365919 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 8129 грн (дружина) +
203887 грн (дружина) + 100000 грн (дружина)
Інше: 5503 грн (дружина) + 10320 грн (дружина)
Проценти: 15000 грн (дружина) + 22886 грн (дружина) + 194 грн (дружина)

Суддi

86.7 кв. м
68.7 кв.м (100% квартири у користуванні)
18 кв.м (100% Кімната у користуванні)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2010 – т.ч. – суддя Оболонського районного суду м. Києва (з 2017 року призначений на посаду судді безстроково).

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 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності судді за 2016 рік
Декларація доброчесності судді за 2017 рік
Декларація доброчесності та родинних зв’язків за 2018 рік до сьогодні

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

Додатково
Характеристика професійної діяльності
За даними офіційного веб-сайту ВККС України, 24 лютого 2016 року суддя Андрейчук Т. В. пройшов кваліфікаційне
оцінювання та підтвердив можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.
Інша інформація:
Як вбачається з декларації судді за 2015 рік, у березні 2015 року Андрейчука Т. В. було мобілізовано до Збройних сил
України, місце служби – Київський міський військовий комісаріат.
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