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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Барков Віктор Миколайович
Суд
Апеляційний суд Донецької області

Статус
Суддя з 18.09.2008

Кошти

Суддi

80000 UAH

Річний дохід

Суддi

385169 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 301105 грн
Пенсія: 83950 грн
Інше: 78 грн
Проценти: 36 грн

Сім'ї

81133 грн
Інше: 7740 грн (дружина) + 28800 грн (дружина)
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 44593 грн (дружина)

Земля

Суддi

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

Будівлі

Суддi

97.1 кв. м
85.1 кв.м (100% квартири у власності)
12 кв.м (100% гаражу у користуванні)

Транспортні засоби

Суддi

1
Автомобіль легковий Міцубиси Паджеро Спорт 2011 р.в. (у власності)

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

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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Біографічна довiдка
Освіта:
2000 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
2002 – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.
Суддівська кар’єра:
2003 – 2008 – суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області;
2008 – т.ч. – суддя Апеляційного суду Донецької області (з 2008 року обрано на посаду судді безстроково).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Баркова Вікторія Сергіївна (дружина судді) – з 2000 року працює спеціалістом в Управлінні СБУ в Донецькій області.
В декларації родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки зазначено про те, що мати судді – Баркова Людмила Леонідівна
– з 2003 по 2015 роки працювала суддею 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
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо судді Апеляційного суду Донецької області
Баркова Віктора Миколайовича
Досьє судді

Доброчесність
Непрозорість статків
1) В декларації за 2015 рік суддя зазначив про те, що має у спільній власності (⅔) квартиру загальною площею 67,50 кв.м
(дата набуття прав – 22.03.1993), а також про право користування гаражем загальною площею 12 кв.м (дата набуття
прав – 01.01.2012), однак цієї інформації немає в деклараціях судді за 2013 та 2014 роки.
2) У рішенні Громадської ради доброчесності зазначається, що відповідно до даних Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно до 2012 року дружина судді була власницею квартири площею 70 кв.м у м. Маріуполь, яка була
відчужена за договором купівлі-продажу. Однак, відповідно до майнової декларації за 2012 рік, суддя не задекларував
жодного доходу від відчуження нерухомого майна, що належало членам родини, хоча мав обов’язок це зробити.

Додатково
Характеристика професійної діяльності:
За даними офіційного веб-сайту ВККС України, 23 березня 2018 року суддя Барков підтвердив відповідність займаній
посаді.

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

