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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Бадюков Юрій Вячеславович
Суд
Харківський окружний адміністративний суд

Статус
Суддя з 27.10.2011

Кошти

Суддi

115000 UAH

Сім'ї

260000 UAH

Суддi

246092 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 235772 грн
Інше: 10320 грн

Сім'ї

1268685 грн
Дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю: 1018076 грн
(дружина)
Подарунок у грошовій формі: 250000 грн (дружина)
Інше: 551 грн (дружина) + 58 грн (дружина)

Земля

Суддi

1500 га
Земельна ділянка:
- 1500 кв.м (100% у користуванні)

Будівлі

Суддi

277.5 кв. м
277.5 кв.м (100% житлового будинку у користуванні)

Сім'ї

190.3 кв. м
65.7 кв.м (100% квартири у власності у дружини)
124.6 кв.м (100% нежитлові приміщення у користуванні )

Суддi

1
Автомобіль легковий Volkswagen Polo 2012 р.в. (у користуванні)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий КІА Sportage 2017 р.в. (у користуванні дружина)

Річний дохід

Транспортні засоби

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

Біографічна довiдка
Освіта:
1997 – Одеський державний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство».
Суддівська кар’єра:
лютий-жовтень 2011 – суддя Сумського окружного адміністративного суду;
2011 – т.ч. – суддя Харківського окружного адміністративного суду (2017 року призначений на посаду судді
безстроково).
Зв’язки:
Згідно декларації родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Манерко Лариса Миколаївна (дружина судді) з 2006 року по теперішній час – нотаріус Харківського міського
нотаріального округу;
2. Гамаль Ірина Миколаївна (сестра дружини) з 2004 року по теперішній час – приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу.
Офіційні документи відносно судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Досьє
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

Доброчесність
Інформація про недоброчесну поведінку судді у відкритих джерелах відсутня
Повідомити про суддю

Додатково
Характеристика професійної діяльності
1) За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 17 жовтня 2018 року суддя Бадюков Ю.В.
підтвердив можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.
2) Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності.
Інша інформація:
1) Згідно з деклараціями за 2017, 2016 та 2015 роки, дружина судді отримала від Манерко Лариси Миколаївни подарунки
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у грошовій формі: у 2015 – 100000 грн, у 2016 – 200000 грн, у 2017 – 250000 грн.

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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