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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Азевич Володимир Броніславович
Суд
Апеляційний суд Донецької області

Статус
Суддя з 31.01.2006

Річний дохід

Суддi

299942 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 295907 грн
Інше: 4035 грн

Сім'ї

41565 грн
Пенсія: 25573 грн (батько)
Страхові виплати: 15992 грн (батько)

Земля

Сім'ї

1320 га
Земельна ділянка:
- 1320 кв.м (100% у власності батько)

Будівлі

Суддi

16.88 кв. м
16.88 кв.м (33.3% квартири у спільній власності загальною площею 50.7 кв.м)

Сім'ї

58 кв. м
58 кв.м (100% житлового будинку у власності батько)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий ВАЗ 2101 1974 р.в. (у власності батько)

Транспортні засоби

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:

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

+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

1990 – Донецький державний університет.
Суддівська кар’єра:
2002-2006 – суддя Мар’їнського районного суду Донецької області;
2006 – т.ч. – суддя Апеляційного суду Донецької 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
Досьє судді (кандидата на посаду судді)
Висновок Громадської ради доброчесності
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

Доброчесність
Непрозорість статків
1) Відповіднодо інформації, що міститься у висновку Громадської ради доброчесност, у власності дружини судді
перебуває земельна ділянка площею 20 000 кв.м., що підтверджується інформацією з публічної кадастрової карти та
досьє судді. Проте, як зазначається у висновку, в майнових деклараціях за 2011 – 2014 роки суддя зазначав площу даної
земельної ділянки у розмірі 2000 кв.м., що дає можливість припускати наявність неправдивих відомостей у деклараціях
за 2011-2014 роки.
2) Відповідно до інформації, що міститься у висновку Громадської ради доброчесності, дружина судді є власником ½
житлового будинку у м. Мар’їнка загальною площею 133.8 кв. м. з 2008 року. Однак, у деклараціях за 2013, 2014, 2015
роки відомості про житловий будинок відсутні.

Додатково
Характеристика професійної діяльності
За даними офіційного веб-сайту ВККС України, 27 березня 2018 року суддя Азевич підтвердив відповідність займаній
посаді.
Брав участь в конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, однак за результатами
співбесіди вибув із конкурсу.
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