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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Гєрцик Ростіслав Валерійович
Суд
Апеляційний суд Донецької області

Статус
Суддя з 09.02.2006

Кошти

Суддi

12000 USD

Річний дохід

Суддi

373719 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 373537 грн
Заробітна плата отримана за сумісництвом: 182 грн

Сім'ї

53074 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 53074 грн (дружина)

Будівлі

Суддi

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

Транспортні засоби

Суддi

2
Автомобіль легковий Hyundai Azera 2006 р.в. (у власності)
Автомобіль легковий Nissan Micra 2005 р.в. (у користуванні)

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
1993 – Українська юридична академія.
Суддівська кар’єра:
Дата першого призначення на посаду судді невідома.
2006 – т.ч. – суддя Апеляційного суду Донецької області.

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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Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Гєрцик Глорія Ростиславівна (донька) – з 2017 року по теперішній час обіймає посаду прокурора Харківської місцевої
прокуратури №1; до цього часу з 2015 року працювала прокурором Куп’янського відділу Ізюмської місцевої
прокуратури.
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
Досьє судді

Доброчесність
Непрозорість статків
1) Згідно із деклараціями за 2013, 2014 та 2016 роки 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.
2) У декларації за 2015 рік зазначено, що на праві користування з 2014 року у судді перебуває будинок площею 66,9 кв.м
у м. Маріуполь. Проте, у декларації за 2014 рік відомості про права на це майно відсутні.

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

ЗМІ про суддю
В Мариуполе суды «жалеют» пойманных полицией нетрезвых водителей
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