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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Потапенко Роман Романович
Суд
Новопсковський районний суд Луганської області

Статус
Суддя з 09.07.2003
Звільнений 10.10.2017

Кошти

Річний дохід

Земля

Будівлі

Суддi

20908 UAH

Сім'ї

18000 USD

Суддi

523755 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 357235 грн
Інше: 86400 грн
Пенсія: 80120 грн

Сім'ї

36550 грн
Дохід від надання майна в оренду: 6550 грн (дружина)
Дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю: 30000 грн (дружина)

Суддi

2300 га
Земельні ділянки:
- 1000 кв.м (100% у власності)
- 1300 кв.м (100% у власності)

Сім'ї

55565.5 га
Земельні ділянки:
- 43182 кв.м (100% у власності у дружини)
- 10964 кв.м (100% у власності у дружини)
- 737.5 кв.м (50% у спільній власності у дружини загальною площею 1475 кв.м)
- 682 кв.м (50% у спільній власності у сина загальною площею 1364 кв.м)

Суддi

298 кв. м
298 кв.м (100% житлового будинку у власності)

Сім'ї

99.6 кв. м
33.2 кв.м (50% житлового будинку у спільній власності у дружини загальною
площею 66.4 кв.м)
66.4 кв.м (50% житлового будинку у спільній власності у сина загальною
площею 132.8 кв.м)

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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Транспортні засоби

Суддi

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

1
Автомобіль легковий Honda CR-V 2008 р.в. (у власності)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2003–2017 – суддя Новопсковського районного суду Луганської області.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки:
1. Мордовцева Ольга Василівна (дружина судді) – з 2014 року працює приватним нотаріусом.
2. Потапенко Дмитро Романович (син судді) – з 2014 року працює прокурором прокуратури Новопсковського відділу
Старобільської місцевої прокуратури. До цього, протягом 2013-2014 рр., працював прокурором прокуратури
Жовтневого району м. Луганська; протягом 2011-2013 рр. – в прокуратурі м. Ровеньки Луганської області на посадах
стажиста помічника прокурора, помічника прокурора, прокурора прокуратури.
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

Додатково
ЗМІ про суддю
Від судді до підсудного. Як справи НАБУ щодо суддів розглядаються в судах?

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

