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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Плетньов Володимир Васильович
Суд
Харківський апеляційний суд

Статус
Суддя з 17.03.2011
Звільнений 01.11.2018

Кошти

Річний дохід

Будівлі

Транспортні засоби

Суддi

58000 USD

Сім'ї

200000 USD

Суддi

396530 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 396530 грн

Сім'ї

182247 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 128612 грн (син) +
31395 грн (дружина)
Заробітна плата отримана за сумісництвом: 22240 грн (дружина)

Суддi

328.8 кв. м
328.8 кв.м (100% садового (дачного) будинка у власності)

Сім'ї

25 кв. м
25 кв.м (50% житлового будинку у власності у сина загальною площею 50 кв.м)

Суддi

2
Автомобіль легковий Фольцваген Кадді 2008 р.в. (у власності)
Автомобіль вантажний Тойота Тундра 2012 р.в. (у власності)

Сім'ї

2
Автомобіль легковий Порше Кайен 2013 р.в. (у власності дружина)
Автомобіль легковий Ссанйонг Рекстон 2008 р.в. (у власності син)

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 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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●

2016 рiк

●

2017 рiк
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Біографічна довiдка
Освіта:
1987 – Харківський юридичний інститут ім. Дзержинського.
Суддівська кар’єра:
Дата першого призначення невідома.
2001–2011 – суддя Київського районного суду міста Харкова;
2011 – 2018– Апеляційний суд Харківської області
2018 – т.ч. – суддя Харківського апеляційного суду.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2017 рік:
1. Плетньова Юлія Володимирівна (донька) – з 2002 року по теперішній час працює адвокатом.
2. Плетньов Сергій Володимировч (син) – з 2016 року по теперішній час працює слідчим Немишлянського відділу поліції
ГУ НП в Харківській області.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2017 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Досьє судді

Доброчесність
Непрозорість статків
1) Згідно із матеріалом журналістського розслідування, яке розміщено на веб-сайті “Prosud”, суддя Плетньов має
будинок у Харкові на 328 кв. м., набутий у власність у 2012 році за 1 099 872 грн. Відносно дочки судді Юлії Плетньової у
матеріалі зазначено, що на неї зареєстрована квартира на 101 кв.м в елітному районі Харкова ще з 2011 року. У цьому ж
будинку вона має гараж. Окрім того, у дочки судді в 2015 році була у власності нежитлова будівля площею 1 030 кв.м,
яка знаходиться у с. Циркуни, Харківської області та 1/2 будинку площею 109 кв.м у Харкові, на вул. Шевченка. Право
власності на будинок визнано рішенням суду ще у 2010 році. Також Юлія Плетньова є власником 4 земельних ділянок.
2) Як зазначається у журналістському розслідуванні на веб-сайті “Prosud”, у розпорядженні сім’ї Плетньових перебуває
автопарк з п’ятьох автомобілів: суддя користується Volkswagen Caddy (придбаним у 2016 році за 132 890 грн) та Toyota
Tundra (вартістю 50 000 грн, що на думку журналістів навряд чи відповідає дійсності). У 2014 дружина судді придбала
PORSCHE Cayenne за 1 632 192 грн, а син Сергій пересувається на SsangYong Rexton придбаному за 292 500 грн. Донька
Юлія мала у розпорядженні автомобіль Audi Q7 (ринкова ціна якого близько 2 мільйонів гривень).
Неетична поведінка
За інформацією, яка міститься у журналістському розслідуванні на веб-сайті “Prosud”, суддя Плетньов у власній
декларації декларації родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки вказав, що дружина працювала інспектором поліції (з
2010 по 2016 рік), однак, в декларації за 2013–2017 роки суддя вже не вказував, що дружина там працювала, що є
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порушенням правил заповнення цих декларацій.

Додатково
Розгляд резонансних справ
Як зазначено на порталі “Полтавщина”, суддя Плетньов був у складі колегії суддів, яка скасувала ухвалу Октябрського
районного суду м. Полтави про повернення обвинувального акту прокурору у справі про вбивство мера Кременчука
Олега Бабаєва та судді Автозаводського райсуду Олександра Лободенка та призначила справу на новий розгляд у суді
першої інстанції.
Нагадаємо, у Кременчуку ввечері 11 лютого 2014 року невідомий кілька разів вистрілив у суддю Автозаводського
райсуду Лободенка. Потерпілий помер у лікарні. Основна версія слідства – вбивство у зв’язку з професійною діяльністю.
Вранці 26 липня 2014 року застрелили мера Кременчука Бабаєва. За підозрою в причетності до вбивства мера та судді
були затримані голова громадської організації «З питань протидії корупції» Крижанівський, директор місцевої
телекомпанії «Візит» Мельник і двоє ймовірних виконавців вбивства.
Інша інформація
За інформацією, яка міститься у журналістському розслідуванні на веб-сайті “Prosud”, з посиланням на державний
реєстр юридичних осіб, дружина судді Плетньова є директором АТ «Харківська автобаза №3» та співзасновником ТОВ
«Червоний сердолік» разом із донькою – Юлією Плетньовою. В матеріалі зазначається про те, що підприємство на
конкурсі вибороло право займатися пасажирськими перевезеннями у Харкові, а також розпоряджається земельною
ділянкою під будівництво житлового будинку.

ЗМІ про суддю
Харківський суддя підтримав українофобські заяви Добкіна
Суддя Апеляційного суду Харківської області Плетньов Володимир Васильович. Розслідування «PROSUD».
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