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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Арапіна Наталія Євгеніївна
Суд
Дніпровський районний суд м. Києва

Статус
Суддя з 07.04.2015

Річний дохід

Суддi

266353 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 266353 грн

Сім'ї

33057 грн
Пенсія: 33057 грн (чоловік)

Суддi

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

Сім'ї

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

Будівлі

Суддi

99.29 кв. м
60.7 кв.м (100% житлового будинку у власності)
28.3 кв.м (100% квартири у власності)
10 кв.м (100% Кімната у користуванні)
0.29 кв.м (1% квартири у користуванні загальною площею 28.5 кв.м)

Транспортні засоби

Сім'ї

1
Автомобіль легковий Ніссан Ноте хетчбек 2007 р.в. (у користуванні чоловік)

Земля

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 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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2004–2015 — суддя Торезького міського суду Донецької області (2010 — обрано суддею Торезького міського суду
Донецької області безстроково);
2015 — т.ч. — переведена на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності за 2016 рік
Декларація доброчесності за 2017 рік
Досьє судді

Доброчесність
Непрозорість статків
У декларації за 2015 рік суддею Арапіною зазначено про право власності на земельну ділянку загальною площею 0.09
кв.м (дата набуття права — 30.11.2007), а також право користування квартирою в Києві загальною площею 28.50 кв.м
(дата набуття права — 20.11.2014). Однак такі дані відсутні у декларації за 2014 рік.

Додатково
Розгляд резонансних справ
Як повідомляється на сайті hromadske.ua, суддя Арапіна розглядає справу за позовом голови Міністерства внутрішніх
справ Арсена Авакова проти екс-голови Одескої області Міхеіла Саакашвілі. Аваков вимагає спростувати заяву
Саакашвілі щодо нібито подвійного громадянства міністра внутрішніх справ.
Характеристика професійної діяльності
За даними офіційного веб-сайту ВККС України, 17 липня 2018 року суддя Арапіна підтвердила відповідність займаній
посаді.

ЗМІ про суддю
Суд у справі глави МВС Авакова проти Саакашвілі відклали
Перша перемога Саакашвілі
Чи є життя без Господарського кодексу? – Урядовий Кур’єр
Арсен Аваков (Министр МВД Украины)
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