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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Ариничева Світлана Анатоліївна
Суд
Комінтернівський районний суд м. Харкова

Статус
Суддя з 07.04.2015

Кошти

Суддi

8000 USD

Річний дохід

Суддi

314613 грн
Інше: 5304 грн + 16000 грн + 12 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 293297 грн

Сім'ї

71766 грн
Інше: 10608 грн (чоловік) + 2899 грн (чоловік)
Пенсія: 40866 грн (чоловік)
Спадщина: 17393 грн (чоловік)

Будівлі

Сім'ї

34 кв. м
34 кв.м (100% житлового будинку у власності у чоловіка)

Транспортні засоби

Суддi

1
Автомобіль легковий HYUNDAI TUCSON 2.0 D4AT4 2007 р.в. (у користуванні)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
1999 – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.
Суддівська кар’єра:
2002-2003 – суддя Жданівського міського суду Донецької області;

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.
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2003-2015 – суддя Єнакіївського міського суду Донецької області (з 2008 року обрана на посаду судді безстроково; з
2011 по 2013 рік – заступник голови суду, з 2013 по 2015 – голова суду);
2015 – т.ч. – суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки:
1) Ариничев Ігор Олександрович (чоловік) – з 2003 по 2011 роки працював начальником слідчого відділення
Жданівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області.
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 родинних зв’язків судді за 2014-2018 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Декларація доброчесності 2018 рік
Досьє судді

Доброчесність
Непрозорість статків
1) Згідно із деклараціями за 2015, 2016, 2017 роки відсутні відомості про наявність у судді чи його родини права
власності чи права користування на нерухоме майно за зазначеним місцем фактичного проживання судді у м. Харкові. З
2015 року суддя проживає у м. Харкові за місцем розташування суду, а вся задекларована нерухомість судді
знаходиться на непідконтрольній території України.
Законодавство зобов’язує декларувати об’єкти нерухомості, що належать судді та членам його 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 вона проживає (користується) на будь-яких підставах.

2) У деклараціях за 2015, 2016 і 2017 роки зазначено, що на праві користування у судді та її чоловіка перебуває
автомобіль Hyundai Tucson 2007 р.в (дата набуття права – 30.12.2011). Проте, у декларації за 2014 рік відомості про цю
квартиру відсутні.

Додатково
Розгляд резонансних справ
За повідомленням ЧЕСНО.Фільтруй суд! суддя Ариничева С.А. була головуючим суддею у складі колегії суддів, якій було
призначено розгляд справи щодо отримання суддею Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мінаєвим
І.М. неправомірної вигоди в розмірі 6000 грн. Однак, відповідно до інформації з реєстру судових рішень, суддею
Ариничевою С.А. заявлено самовідвід через те, що у зв’язку з проведенням антитерористичної операції певний період
часу була прикріплена до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, де працював обвинувачений.
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Характеристика професійної діяльності
За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 9 липня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Ариничевої займаній посаді судді.
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