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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Бондаренко Надія Володимирівна
Суд
Апеляційний суд Рівненської області

Статус
Суддя з 19.05.2011

Річний дохід

Суддi

518050 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 356261 грн
Дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю: 141492 грн
Інше: 1650 грн + 18647 грн

Земля

Суддi

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

Сім'ї

3657 га
Земельні ділянки:
- 2500 кв.м (100% у власності у чоловіка)
- 1000 кв.м (100% у власності у дочки)
- 157 кв.м (100% у власності у дочки)

Суддi

11.25 кв. м
11.25 кв.м (50% квартири у спільній власності загальною площею 22.5 кв.м)

Сім'ї

400.9 кв. м
364.9 кв.м (100% житлового будинку у власності у дочки)
36 кв.м (100% Офіс у користуванні )
3 - (100% ліжко-місце у гуртожитку у користуванні )

Суддi

1
Автомобіль легковий RENAULT LAGUNA 2010 р.в. (у спільній власності)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий RENAULT LAGUNA 2010 р.в. (у спільній власності чоловік)

Сім'ї

1
1 - (100% житлового будинку у власності у сина)

Будівлі

Транспортні засоби

Недобудови

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:
1995 — Національна юридична академія України
Суддівська кар’єра:
2002-2011 – суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області (з 2009 року обрана на посаду судді
безстроково);
2011 – т.ч. – суддя Апеляційного суду Рівненської області.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Бондаренко Олег Володимирович (чоловік) – з 2002 року працює приватним нотаріусом в Здолбунівському
районному нотаріальному окрузі та з 2015 року депутат в Здолбунівській районній раді.
2. Банацька Лідія Іванівна (мама) – з 1995 року працює нотаріусом у Здолбунівському районному нотаріальному окрузі.
3. Красовський Олександр Олексійович (двоюрідний брат) – з 1996 року працює суддею в Рівненському районному суді.
4. Ільчук Наталія Олексіївна (двоюрідна сестра) – з 2007 року працює приватним нотаріусом в Рівненському міському
нотаріальному окрузі.
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
Суддівське досьє
Декларація доброчесності 2015 рік
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
За даними веб-сайту ВККС, 18 квітня 2018 року Бондаренко Надія Володимирівна підтвердила можливість здійснювати
правосуддя у відповідному суді (відповідає займаній посаді)
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