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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Антонюк Олександр Андрійович
Суд
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Статус
Суддя з 12.1988

Кошти

Річний дохід

Будівлі

Транспортні засоби

Суддi

1618 EUR

Сім'ї

75650 UAH
4230 EUR
69 USD

Суддi

384452 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 384449 грн
Інше: 3 грн

Сім'ї

1221991 грн
Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю: 1183610 грн (дружина)
Заробітна плата отримана за сумісництвом: 38381 грн (дружина)

Суддi

74.7 кв. м
74.7 кв.м (100% квартири у власності)

Сім'ї

146.5 кв. м
25.5 кв.м (100% гаражу у власності у дружини)
58 кв.м (100% квартири у власності у дружини)
63 кв.м (100% квартири у власності у дружини)

Суддi

1
Автомобіль легковий TOYOTA RAV4 2016 р.в. (у власності)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий Тойота Прадо 2010 р.в. (у власності дружина)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 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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●

2017 рiк

●

2018 рiк
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Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
1988 – т.ч. – суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (з 1999 року обраний на посаду судді безстроково, в
2015 році обраний заступником голови суду).
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2017 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2014-2018 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Декларація доброчесності 2018 рік
Рішення Першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя “Про притягнення судді Жовтневого районного суду
міста Дніпропетровська Антонюка О.А. до дисциплінарної відповідальності”
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2014-2018 роки:
1. Антонюк (Люлюк) Олена Володимирівна (дружина судді) – з 2010 року працює юристом;
2. Антонюк Аліна Олександрівна (дочка судді) – з 2017 року займається адвокатською діяльністю.

Доброчесність
Ухвалення сумнівних рішень
Як вбачається з рішення Першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, суддя Антонюк задовольнив
клопотання про накладення арешту на майно, яке належить на праві власності ТОВ «Агротрейд-2000».
Як зазначається у рішенні дисциплінарної палати, на день розгляду справи в суді першої інстанції жодній особі у цьому
кримінальному провадженні не пред’явлено підозри, а подане клопотання про накладення арешту не відповідало
вимогам процесуального законодавства. Зазначена ухвала про накладення арешту на майно ТОВ “Агротрейд-2000” була
скасована судом апеляційної інстанції.
З огляду на зазначене, дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя визнала наявність в діях судді грубого порушення
процесуального законодавства та вирішила притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності та застосувати до
нього дисциплінарне стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу
судді протягом трьох місяців.

Додатково
Вища кваліфікаційна комісія суддів притягнула суддю до дисциплінарної відповідальності через порушення, допущені
ним при розгляді цивільної справи, та наклала стягнення у вигляді догани. Антонюк О. А. оскаржив рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, внаслідок чого Вища рада юстиції задовольнила скаргу судді та скасувала
рішення ВККС.
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Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у 2016-2017 рр,
однак відмовився від участі в конкурсі за власним бажанням.

ЗМІ про суддю
Річниці Майдану «присвячується». Десятки одіозних суддів йдуть на підвищення (СПИСОК)
Блеск и нищета судейских деклараций. Часть I: Жовтневый районный суд
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