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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Антощук Світлана Іванівна
Суд
Господарський суд Одеської області

Статус
Суддя з 23.01.2012

Кошти

Суддi

312846 UAH
2000 USD

Річний дохід

Суддi

465715 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 389155 грн
Інше: 10320 грн + 50000 грн
Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами: 16240 грн

Земля

Суддi

50600 га
Земельні ділянки:
- 800 кв.м (100% у власності)
- 28200 кв.м (100% у власності)
- 21600 кв.м (100% у власності)

Будівлі

Суддi

56.3 кв. м
1 - (100% гуртожиток у користуванні)
56.3 кв.м (100% квартири у користуванні)

Транспортні засоби

Суддi

1
Автомобіль легковий KIA SPORTAGE 2012 р.в. (у користуванні)

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 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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Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра
2012 – т.ч. – суддя Господарського суду Одеської області (з 2019 року призначений на посаду судді безстроково).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2014-2018 роки:
1. Антощук Іван Васильович (батько судді) – з 2011 по 2015 депутат Одеської обласної ради; з 2015 по т.ч. Депутат
Великомихайлівської районної ради.
2. Загородній Ігор Вікторович (зять судді) – з 2013 по 2018 суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської
області.
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
Непрозорість статків
1. Згідно із деклараціями за 2013 та 2014 роки, відсутні відомості про наявність у судді чи її родини права власності чи
права користування на нерухоме майно, у якому можна постійно проживати. Законодавство зобов’язує декларувати
об’єкти нерухомості, що належать судді та членам сім’ї на праві приватної власності або знаходяться у них в оренді чи
на іншому праві користування. Таким чином, суддя мала би задекларувати житло, у якому проживає (користується) на
будь-яких підставах.
2. Згідно із деклараціями за 2015–2018 роки, суддя на іншому праві користування має квартиру площею 56,3 кв.м у м.
Одеса (дата набуття права – 01.01.2012). Однак, у деклараціях за 2013 та 2014 роки відомості про вказане майно
відсутні.

Додатково
Характеристика професійної діяльності
За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 24 квітня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Антощук С.І. займаній посаді судді.
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