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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Фомін Валерій Анатолійович
Суд
Апеляційний суд Запорізької області

Статус
Суддя з 08.07.2005

Кошти

Суддi

17100 USD

Річний дохід

Суддi

543635 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 355083 грн + 111611
грн + 66528 грн
Проценти: 74 грн + 15 грн + 4 грн
Інше: 10320 грн

Будівлі

Суддi

69 кв. м
69 кв.м (100% квартири у користуванні)

Транспортні засоби

Суддi

1
Автомобіль легковий Toyota Camry 2013 р.в. (у спільній власності)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий Toyota Camry 2013 р.в. (у спільній власності дружина)

Суддi

1
25 кв.м (100% гаражу у користуванні)

Недобудови

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
Дата першого призначення на посаду судді невідома.

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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1996 – 2005 – суддя Якимівського районного суду Запорізької області (з 1996 року призначений головою суду);
2005 – т.ч. – суддя Апеляційного суду Запорізької області (з 2005 року обраний на посаду судді безстроково).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Фоміна Тетяна Василівна (дружина) – з 2005 року по теперішній час працює нотаріусом у 6 Запорізькій державній
нотаріальній конторі.
2. Фоміна Анастасія Валеріївна (донька) – з 2012 по 2013 року працював секретарем судового засідання Запорізького
районного суду Запорізької області.
3. Фомін Віктор Анатолійович (брат) – з 2006 року по теперішній час обіймає посаду судді Мелітопольського
міськрайонного суду Запорізької області.
4. Фоміна Ірина Павлівна (дружина брата) – з 1994 по теперішній час працює адвокатом.
5. Застрожнікова Катерина Сергіївна (дружина брата) – з 2010 року по теперішній час працює адвокатом.
6. Фомін Павло Вікторович (племінник) – з 2016 року працює адвокатом; до цього часу обіймав посаду страшого
консультанта та помічника судді Апеляційного суду Харківської області.
7. Фомін Юрій Володимирович (двоюрідний брат) – з 2017 року працює головним інспектором відділу контролю за
обігом зброї Національної поліції України; до цього часу з 2011 року працював в Управлінні профілактики
правопорушень та Управлінні громадської безпеки ГУ МВС України в Запорізькій 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
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

Доброчесність
Непрозорість статків
Згідно з декларацією за 2013 рік відсутні відомості про наявність у судді чи його родини права власності чи права
користування на нерухоме майно, у якому можна постійно проживати.
Законодавство зобов’язує декларувати об’єкти нерухомості, що належать судді та членам його сім’ї на праві приватної
власності або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування. Таким чином, суддя мав би задекларувати
житло, у якому він проживає (користується) на будь-яких підставах.

Додатково
Розгляд резонансних справ
Як повідомляють журналісти порталу “5 канал” та вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень, суддя
Фомін входив до складу колегії суддів, яка залишила без змін вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької
області про визнання так званого самопроголошеного народного мера Бердянська Віктора Калаянова винним у
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державній зраді та призначення покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, який було ухвалено за результатами
нового розгляду.
За інформацією з сайту “Depo.Запоріжжя”, 25 травня 2014 року співробітники СБУ затримали в Бердянську величезну
партію зброї для сепаратистів. Як повідомили тоді в прес-службі відомства, група зловмисників ймовірно планувала
захоплення морських портів і адміністративних будівель в Бердянську і Миколаєві. Для цього з окупованого Криму в
Бердянськ по морю їм таємно доставили 73 ящика зі зброєю: 88 автоматів АК-74, 5 кулеметів РПК, 3 кулемета ПКМ, 24
гранатомета РПГ-22, більше 900 гранат та понад 20000 набоїв. Під час затримання злочинці чинили активний опір. В
результаті одного вбили, ще двох вдалося взяти живими. Затримали і головного фігуранта – так званого
самопроголошеного народного мера Бердянська Віктора Калаянова.
Характеристика професійної діяльності
За даними веб-сайту ВККС, 11 квітня 2018 року Фомін Валерій Анатолійович підтвердив можливість здійснювати
правосуддя у відповідному суді (відповідає займаній посаді)
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