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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Луценко Олександр Миколайович
Суд
Оболонський районний суд м. Києва

Статус
Суддя з 27.03.1998

Кошти

Суддi

631115 UAH

Річний дохід

Суддi

360721 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 355561 грн
Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами: 5160 грн

Сім'ї

95440 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 2440 грн (дружина)
Дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю: 93000 грн (дружина)

Земля

Суддi

12044 га
Земельні ділянки:
- 6594 кв.м (100% у власності)
- 5450 кв.м (100% у власності)

Будівлі

Суддi

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

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

Суттєві зміни, 2017 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
1996 – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.
Суддівська кар’єра:

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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1998 – т.ч. – суддя Оболонського районного суду м. Києва (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Луценко Олена Миколаївна (сестра судді) – з 2012 року працює помічником судді Київського апеляційного
господарського суду.
2. Луценко Наталія Валеріївна (дружина судді) – з 2012 року працює адвокатом.
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
Декларація доброчесності та родинних зв’язків за 2018 рік до сьогодні
Досьє судді
Рішення Вищої ради юстиції про відмову у внесенні подання до Верховної Ради України про звільнення Луценка О. М. з
посади судді Оболонського районного суду міста Києва за порушення присяги

Доброчесність
Ухвалення сумнівних рішень
Як вбачається із рішення Вищої ради юстиції, суддя Луценко ухвалив дві постанови, якими позбавив двох осіб права
керування автомобілем строком на 3 та 6 місяців через те, що вони нібито не зупинилися на вимогу інспектора ДАІ під
час проведення акції протесту – поїздки “Автомайдану” до резиденції Януковича в Межигір’ї.
Вища рада юстиції констатувала, що суддя”допустив істотні порушення норм матеріального і процесуального права”.
Однак, за результатами таємного голосування, Вища рада юстиції вирішила відмовити у внесенні подання до Верховної
Ради України про звільнення судді.
Неетична поведінка
У декларації доброчесності, яку судді повинні подавати щорічно, зазначаються відомості щодо прийняття рішень про
накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013
року до дня набрання чинності Законом України “Про відновлення довіри до судової влади в Україні”, у вигляді
позбавлення права керування транспортними засобами.
Однак суддя у власній декларації доброчесності вказав, що ним не приймалися такі рішення, незважаючи на те, що
рішенням Вищої ради юстиції встановлено, що суддею були ухвалені 2 рішення про позбавлення водійських прав
учасників протестних акцій за невиконання вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу. Таким чином,
суддею були надані недостовірні відомості у декларації доброчесності.

Додатково
ЗМІ про суддю
Судья Александр Луценко: Правосудие оптом и в розницу
Расчетливая Фемида. Сколько Стоит судья Оболонского райсуда г. Киева Луценко А.Н.?
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