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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Андрієнко Ганна В’ячеславівна
Суд
Октябрський районний суд м. Полтава

Статус
Суддя з 30.03.2000

Кошти

Суддi

400000 UAH
4000 USD

Річний дохід

Суддi

346420 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 346420 грн

Сім'ї

74437 грн
Пенсія: 58737 грн (чоловік)
Дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю: 15700 грн (чоловік)

Суддi

47.87 кв. м
23.47 кв.м (33.34% квартири у спільній власності загальною площею 70.4 кв.м)
24.4 кв.м (50% квартири у спільній власності загальною площею 48.8 кв.м)

Сім'ї

23.46 кв. м
23.46 кв.м (33.33% квартири у спільній власності у чоловіка загальною площею
70.4 кв.м)

Суддi

1
Автомобіль легковий Honda cr-v 2012 р.в. (у власності)

Будівлі

Транспортні засоби

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:

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

+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

2000 – т.ч. – суддя Октябрського районного суду м. Полтави (у 2005 році обрана на посаду судді безстроково).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2014-2018 роки:
1. Андрієнко Сергій Анатолійович (чоловік судді) – з 2016 року до теперішнього часу – адвокат. До того часу начальник
відділення (2011-2013 роки) і старший слідчий (2013-2014 роки) УСБУ в Полтавській області.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2017 рік
Декларації родинних зв’язків судді з 2018 року по теперішній час
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Декларації доброчесності з 2018 року по теперішній час
Про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В.

Доброчесність
Порушення прав та свобод
У рішенні дисциплінарної палата Вищої ради правосуддя зазначено, що слідчий суддя Андрієнко задовольнила
клопотання старшого слідчого про проведення обшуку в житловому приміщенні одного із сторін у справі про поділ
майна подружжя.
Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя було встановлено, що зазначена ухвала була прийнята без належного
обгрунтування і мала наслідком порушення права на приватну власність, оскільки зазначений спір про поділ майна
подружжя взагалі не належить розглядати в рамках кримінального судочинства.
У результаті розгляду дисциплінарної справи до судді було застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді
попередження.

Додатково
Інша інформація:
1. Згідно з інформацією офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Андрієнко Г.В. бере участь у конкурсі
на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів (Полтавський апеляційний суд).
2. За інформацією “Каналу 24”, Андрієнко скоїла ДТП з ушкодженням іншого авто. Поліція склала на неї протокол і
надіслала до суду, де вона працює. Справу розглядав голова суду Струков, який ухвалив застосувати до Андрієнко
усне зауваження. Закон прямо забороняє розглядати будь-яку справу щодо судді у суді, де він працює, що є явним
конфліктом інтересів.

ЗМІ про суддю
Полтавська міська профспілка “Солідарність” оприлюднила список полтавських антигероїв
У Полтаві суд заборонив поліції починати слідство проти судді, яку підозрюють у службовій недбалості
Місце на мільйон: суддя Струков звільнив крісло голови Октябрського суду. Хто сяде?
«АГРОФІРМА ПИРЯТИН» СУДИТЬСЯ ЗА СВОЄ МАЙНО З КЕРІВНИКОМ ПОЛТАВСЬКОГО «ПРИВАТБАНКУ»
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