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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Андрущенко-Луценко Світлана Володимирівна
Суд
Миргородський міськрайонний суд Полтавської
області

Статус
Суддя з 23.03.2004

Кошти

Суддi

162600 UAH

Річний дохід

Суддi

335497 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 335497 грн

Сім'ї

57596 грн
Пенсія: 36933 грн (батько) + 20663 грн (мати)

Земля

Сім'ї

810 га
Земельна ділянка:
- 810 кв.м (100% у власності батько)

Будівлі

Сім'ї

64.2 кв. м
32.1 кв.м (50% квартири у користуванні батько загальною площею 64.2 кв.м)
32.1 кв.м (50% квартири у користуванні мати загальною площею 64.2 кв.м)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2000-2004 – суддя Миргородського районного суду Полтавської області.
2004 – т.ч. – суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області (з 2005 року обрана 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
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

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

Додатково
Інша інформація:
Згідно з повідомленням про суттєві зміни, суддя у 2019 році отримала подарунок у негрошовій формі (квартиру)
вартістю 195600 грн.

ЗМІ про суддю
Обвиненный в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки получил 1,5 года лишения свободы
Екс-директора Миргородського лісгоспу позбавили волі та призначили відшкодувати 425 тис. грн збитків
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