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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Педенко Ада Михайлівна
Суд
Солом’янський районний суд м. Києва

Статус
Суддя з 10.02.1996

Кошти

Суддi

30000 UAH

Річний дохід

Суддi

391370 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 391370 грн

Земля

Суддi

4413 га
Земельні ділянки:
- 2500 кв.м (100% у власності)
- 1913 кв.м (100% у власності)

Будівлі

Суддi

59.38 кв. м
52.5 кв.м (100% квартири у власності)
6.88 кв.м (10% квартири у спільній власності загальною площею 68.78 кв.м)

Сім'ї

84 кв. м
84 кв.м (100% квартири у власності особи, які спільно проживають, але не
перебувають у шлюбі)

Транспортні засоби

Суддi

1
Автомобіль легковий Volkswagen Tiguan 2010 р.в. (у власності)

Недобудови

Суддi

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

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

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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Біографічна довiдка
Освіта:
Київський університет імені Тараса Шевченка, диплом спеціаліста з правознавства
Суддівська кар’єра:
1996 – т.ч. – суддя Солом’янського районного суду (до 2001 року Залізничний районний суд м. Києва) міста Києва (з
2001 року обрана безстроково).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Педенко Євген Михайлович (брат) — з 27.03.2003 потепер працює адвокатом
2. Бєгов Давлат Джукарбєкович (особа, з якою пов’язана спільним побутом) — з 30.12.1998 потепер 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 за 2016 рік
Декларація доброчесності за 2017 рік
Декларація доброчесності та родинних зв’язків за 2018 рік до сьогодні
Суддівське досьє
Рішення № 2573/1дп/15-18 від 10.08.2018 Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Солом’янського
районного суду міста Києва, Педенко А.М.

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

Додатково
Розгляд резонансних справ
За інформацією “Громадське””, Педенко була у складі колегії, яка постановила ухвалу, згідно з якою було взято під варту
на 2 місяці Валерія Постного, підозрюваного у заволодінні коштами ПАТ “Укргазвидобування” у “газовій справі
Онищенка”. Також Валерію Постному було встановлено заставу у розмірі 10 млн грн.

ЗМІ про суддю
Суддю у справі Мартиненка відмовилися відводити
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