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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Майбоженко Анна Миколаївна
Суд
Оболонський районний суд м. Києва

Статус
Суддя з 10.11.2009

Кошти

Суддi

1500 USD

Сім'ї

2000 USD

Суддi

475458 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 470026 грн
Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами: 5432 грн

Сім'ї

506514 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 500518 грн (чоловік)
Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами: 5996 грн
(чоловік)

Земля

Сім'ї

2500 га
Земельна ділянка:
- 2500 кв.м (100% у власності у чоловіка)

Будівлі

Суддi

41.43 кв. м
22.05 кв.м (50% квартири у користуванні загальною площею 44.1 кв.м)
19.38 кв.м (25% квартири у користуванні загальною площею 77.5 кв.м)

Сім'ї

94.56 кв. м
55.8 кв.м (100% житлового будинку у власності у чоловіка)
19.38 кв.м (25% квартири у користуванні у чоловіка загальною площею 77.5
кв.м)
19.38 кв.м (25% квартири у користуванні у сина загальною площею 77.5 кв.м)

Суддi

1
Автомобіль легковий HYUNDAI I30 2016 р.в. (у користуванні)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий TOYOTA LAND CRUISER 150 2011 р.в. (у користуванні
чоловік)

Річний дохід

Транспортні засоби

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
●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
2005 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Суддівська кар’єра:
2009 – т.ч. – суддя Оболонського районного суду м. Києва (з 2015 року обрана на посаду судді безстроково).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки:
1. Диба Василь Гурійович (батько чоловіка судді) – з 2011 до 2013 року працював суддею Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних та кримінальних справ.
2. Диба Олексій Васильович (чоловік судді) – з 2011 року працює суддею Оболонського районного суду м. Києва, раніше
працював суддею Дарницького районного суду.
3. Диба Ірина Василівна (сестра чоловіка судді) – з 2010 року працює адвокатом.
4. Майорова Катерина Гурівна (тітка чоловіка судді) – з 1994 року працює адвокатом.
5. Шадевський Едуард Станіславович (двоюрідний брат чоловіка судді) – з 1995 року працює адвокатом.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Декларація доброчесності та родинних зв’язків за 2018 рік до сьогодні
Досьє судді

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

Додатково
ЗМІ про суддю
Майбоженко Анна Миколаївна – #НеБутиСкотом

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

