+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Антоненко Максим Володимирович
Суд
Жовтневий районний суд м.Запоріжжя

Статус
Суддя з 13.05.2008

Річний дохід

Суддi

696005 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 306005 грн
Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних
прав): 390000 грн

Сім'ї

118546 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 118546 грн (дружина)

Земля

Сім'ї

66 га
Земельна ділянка:
- 66 кв.м (100% у користуванні у дружини)

Будівлі

Сім'ї

94.71 кв. м
24.3 кв.м (100% гаражу у власності у дружини)
70.41 кв.м (100% квартири у користуванні у дружини)

Транспортні засоби

Суддi

1
Автомобіль легковий FORD FUSION 2016 р.в. (у користуванні)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий CHEVROLET AVEO 2011 р.в. (у власності дружина)

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
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2008-2011 – суддя Алчевського міського суду Луганської області;
2011-2015 – суддя Ленінського районного суду міста Луганська (з 2013 року обраний на посаду судді безстроково);
2015 – т.ч. – суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя.
Зв’язки:
Згідно декларації родинних зв’язків судді з 2018 року:
1. Антоненко Наталія Олександрівна (дружина) – з 2018 року головний юрисконсульт юридичного відділу ЗОУ АТ
“Ощадбанк”, адвокат.
2. Родіонов Сергій Олександрович (брат дружини) – з 2002 року суддя Оболонського суду м. Київ.
Офіційні документи відносно судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді з 2018 року по теперішній час
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності з 2018 року

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