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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Клочкова Наталія Вікторівна
Суд
Окружний адміністративний суд міста Києва

Статус
Суддя з 30.04.2010

Кошти

Річний дохід

Земля

Будівлі

Транспортні засоби

Суддi

190500 UAH
20000 USD
3900 EUR

Сім'ї

29000 USD
340000 UAH
3900 EUR

Суддi

72727 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 62407 грн
Інше: 10320 грн

Сім'ї

207201 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 207201 грн (чоловік)

Суддi

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

Сім'ї

2297 га
Земельні ділянки:
- 1047 кв.м (100% у власності у чоловіка)
- 1250 кв.м (100% у власності у чоловіка)

Суддi

144.4 кв. м
38 кв.м (100% житлового будинку у власності)
106.4 кв.м (100% квартири у користуванні)

Сім'ї

24 кв. м
13 кв.м (100% машиномісця у власності у чоловіка)
11 кв.м (100% машиномісця у власності у чоловіка)

Суддi

2
Автомобіль легковий Peugeot 206 2003 р.в. (у власності)
Автомобіль легковий VOLKSWAGEN CC 2012 р.в. (у користуванні)

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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Недобудови

Сім'ї

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

1
270.6 кв.м (100% житлового будинку у власності у чоловіка)

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2010 – т.ч. – суддя Окружного адміністративного суду м. Києва.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Кобилянський Костянтин Миколайович (чоловік) – з 2012 року по теперішній час обіймає посаду судді Окружного
адміністративного суду м. Києва.
2. Кобилянський Олександр Миколайович (брат чоловіка) – з 2015 року по теперішній час обіймає посаду заступника
керівника Київської міської прокуратури №7. До цього часу з 2013 року обіймав посаду прокурора Прокуратури
Подільського району м. Києва.
3. Кобилянський Микола Генріхович (батько чоловіка) – суддя Вищого адміністративного суду України з 2012 року.
4. Безпалюк Андрій Олександрович (двоюрідний брат чоловіка) – прокурор Вінницької місцевої прокуратури Вінницької
області з 2013 року по теперішній час.
5. Метельський Віктор Валентинович (двоюрідний брат чоловіка) – з 2015 року працює у Житомирському районному
відділенні поліції Житомирського відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області, з
2016 року обіймає посаду начальника сектору реагування патрульної поліції. З 2014 по 2015 рік обіймав посаду
інспектора з технічного нагляду ВДАІ УМВС України в Житомирській області.
6. Щавінська Світлана Валентинівна (двоюрідна сестра чоловіка) – з 2014 року по теперішній час є працівником Апарату
Вищого адміністративного Суду України. До цього там же працювала секретарем судового засідання з 2011 року.
7. Сліпченко Андрій Григорович (двоюрідний брат чоловіка) – з 2013 року по теперішній час працює в апараті Вищого
адміністративного суду України.
8. Безпалюк Олександр Леонідович (дядько чоловіка) – працює адвокатом з 2012 року.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

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

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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Додатково
ЗМІ про суддю
Звичайний непотизм

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

