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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Антонік Сергій Георгійович
Суд
Центральний апеляційний господарський суд

Статус
Суддя з 14.01.2011

Кошти

Суддi

3000 USD
500 EUR

Річний дохід

Суддi

383731 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 383689 грн
Проценти: 42 грн

Земля

Суддi

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

Сім'ї

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

Суддi

349 кв. м
54.1 кв.м (100% квартири у власності)
38.2 кв.м (50% квартири у власності загальною площею 76.4 кв.м)
30 кв.м (100% гаражу у власності)
226.7 кв.м (100% житлового будинку у власності)

Сім'ї

250.06 кв. м
123.86 кв.м (100% квартири у власності у дружини)
50 кв.м (100% садового (дачного) будинка у власності у дружини)
76.2 кв.м (100% житлового будинку у власності у дружини)

Суддi

2
Автомобіль легковий КИА Соренто 2007 р.в. (у власності)
Автомобіль легковий DAEWOO LANOS 2005 р.в. (у власності)

Будівлі

Транспортні засоби

Декларації
●

2013 рiк

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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●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк
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Біографічна довiдка
Освіта:
Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського
Суддівська кар’єра:
2000-2004 – суддя арбітражного суду Запорізької області;
2004-2011 – суддя Запорізького апеляційного господарського суду (у 2004 році заступник голови суду; з 2005 року
обрано на посаду судді безстроково; у 2006 році перший заступник голови суду);
2011 – 2018– суддя Дніпропетровського апеляційного господарського суду.
2018 – т.ч. – суддя Центрального апеляційного господарського суду
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Антонік Дмитро Сергійович (син судді) – з 2014 року працює на посаді прокурора в Запорізькій міській прокуратурі
№3.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Досьє судді

Доброчесність
Непрозорість статків
У декларації за 2015 рік суддя зазначив про право власності дружини на садовий (дачний) будинок загальною площею
50 кв.м з 2007 року, однак цієї інформації немає в попередніх деклараціях.

Додатково
Характеристика професійної діяльності:
За даними офіційного веб-сайту ВККС України, 3 липня 2018 року суддя Антонік підтвердив відповідність займаній
посаді.
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