+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Артиш Ярослав Данилович
Суд
Луцький міськрайонний суд Волинської області

Статус
Суддя з 23.05.2013

Річний дохід

Суддi

397380 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 356605 грн
Інше: 40775 грн

Сім'ї

439837 грн
Інше: 13760 грн (дружина) + 38337 грн (дружина)
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 387740 грн (дружина)

Земля

Сім'ї

5091 га
Земельні ділянки:
- 2500 кв.м (100% у власності у дружини)
- 863 кв.м (100% у власності у дружини)
- 1728 кв.м (100% у власності у дружини)

Будівлі

Суддi

81.34 кв. м
14.24 кв.м (20% квартири у спільній власності загальною площею 71.2 кв.м)
67.1 кв.м (100% квартири у користуванні)

Сім'ї

250.93 кв. м
15.53 кв.м (33.33% квартири у спільній власності у дружини загальною площею
46.6 кв.м)
235.4 кв.м (100% житлового будинку у власності у дружини)

Транспортні засоби

Сім'ї

2
Автомобіль легковий MERCEDES - BENZ B180 CDI 2011 р.в. (у користуванні
дружина)
Автомобіль легковий TOYOTA COROLLA 2011 р.в. (у користуванні дружина)

Недобудови

Сім'ї

1
83.97 кв.м (100% гаражу у власності у дружини)

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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Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2009-2013 – суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області;
2013-т.ч. – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області (з 2015 року обраний на посаду судді безстроково).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2015-2019 роки:
1. Артиш Надія Вікторівна (дружина судді) – з 2012 року по т.ч. займала посади прокурора в різних відділів Прокуратури
Волинської Області м. Луцьк;
2. Артиш Віталій Данилович (брат судді) – з 2009 року адвокат;
3. Артиш Василь Данилович (брат судді) з 2013 року старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській Області м. Львів;
4. Артиш Василь Михайлович (двоюрідний брат судді) – 2013-2015 оперуповноважений ГУ ПМ ДПІ в м. ІваноФранківську Міндоходів в Івано-Франківській області;
5. Стецюк Петро Богданович (двоюрідний брат судді) – 2006-2016 суддя Конституційного суду України;
6. Стецюк Іван Богданович (двоюрідний брат судді) – з 2016 року депутат Копачинської сільської ради.
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
Згідно із деклараціями за 2016–2018 роки, суддя на іншому праві користування має квартиру площею 67,1 кв.м у м.
Луцьк (дата набуття права – 10.03.2006). Однак, у деклараціях за 2014 та 2015 роки відомості про вказане майно
відсутні.

Додатково
Інша інформація:
Згідно з інформацією офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Артиш Я.Д. бере участь у конкурсі на
зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів (Волинський апеляційний суд).
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ЗМІ про суддю
ВІДВЕЛИ СУДДЮ АРТИША, МАТЕРІАЛИ СПРАВИ ЯКОГО ОПИНИЛИСЯ У ГОЛОВИ ЛУЦЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ
На луцького суддю намагаються чинити тиск подільники злодіїв

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

