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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Анісімова Наталя Дмитрівна
Суд
Білгород-Дністровський міськрайонний суд
Одеської області

Статус
Суддя з 22.08.2016

Річний дохід

Суддi

292138 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 292138 грн

Земля

Суддi

1255 га
Земельна ділянка:
- 1255 кв.м (100% у власності)

Будівлі

Суддi

239.6 кв. м
69.7 кв.м (100% квартири у власності)
50.7 кв.м (100% квартири у власності)
84.2 кв.м (100% садового (дачного) будинка у власності)
35 кв.м (100% квартири у користуванні)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
1995-2016 – суддя Кіровського міського суду Донецької області (з 2000 року обрана на посаду судді безстроково;
2016 – т.ч. – суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012 – 2016 роки
Декларація доброчесності судді за 2016 рік
Рішення Вищої ради правосуддя “Про надання згоди на утримання судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду
Одеської області Анісімової Наталі Дмитрівни під вартою”

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
Причетність до корупції або кримінальних правопорушень
Як вбачається з рішення Вищої ради правосуддя, суддя Анісімова підозрюється в підозрюється у ймовірному сприянні
діяльності терористичної організації та у заволодінні чужим майном шляхом обману. Вища рада правосуддя надала
згоду на утримання судді під вартою.
Як повідомляє Служба безпеки України, суддя Анісімова була затримана працівниками Служби безпеки. Під час обшуків
у неї була вилучена печатка Кіровського районного суду та документація на незаконну зміну власників квартир на
територіях, непідконтрольних Україні. За версією слідства, суддя, на замовлення ватажків терористичної організації
“ДНР”, незаконно переоформила право власності на майже 20 квартир, залишених вимушеними переселенцями.
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