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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Принцевська Вікторія Павлівна
Суд
Апеляційний суд Донецької області

Статус
Суддя з 13.05.2010

Кошти

Суддi

2903 UAH
2500 USD

Річний дохід

Суддi

341565 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 335145 грн
Інше: 6420 грн

Будівлі

Суддi

60.35 кв. м
14.45 кв.м (25% квартири у спільній власності загальною площею 57.8 кв.м)
45.9 кв.м (100% квартири у власності)

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
2001 — Донецький державний університет
Суддівська кар’єра:
2004 – 2010 – суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;
2010 – т.ч. – суддя Апеляційного суду Донецької області (з 2010 року обрано на посаду судді безстроково).
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Принцевський Сергій Сергійович (чоловік судді) – у 2014 році працював інспектором Селидівської виправної колонії

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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82 Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області;
2. Хорош Денис Миколайович (брат чоловіка судді) – з 2010 по 2014 роки працював інспектором Селидівської виправної
колонії 82 Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області;
3. Бабков Віталій Павлович (рідний брат судді) – з 2011 року працює суддею Суворовського районного суду міста Одеси.
До цього часу, з 2007 року працював суддею Петровського районного суду міста Донецька;
4. Рубцова Світлана Володимирівна (дружина брата судді) – з 2001 по 2015 роки працювала старшим прокурором
відділу Прокуратури Одеської області.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Досьє судді
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо судді Апеляційного суду Донецької області
Принцевської Вікторії Павлівни
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

Доброчесність
Непрозорість статків
Згідно із сайтом Судової влади України суддя Принцевська працює в Апеляційному суді Донецької області у м.
Маріуполі. У рішенні Громадської ради доброчесності звертається увага на те, що суддею не задекларовано жодного
нерухомого майна у м. Маріуполь, яке в декларації за 2016 рік вказане як місце фактичного проживання. В декларації за
2015 рік як місце постійного проживання судді вказане м. Донецьк, яке знаходиться на тимчасово окупованій території.

Додатково
Характеристика професійної діяльності
За даними веб-сайту ВККС, 28 березня 2018 року Принцевська Вікторія Павлівна підтвердила можливість здійснювати
правосуддя у відповідному суді (відповідає займаній посаді)

ЗМІ про суддю
Про відшкодування шкоди, спричиненої незаконними діями органів досудового слідства та прокуратури
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неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
Методологія підготовки матеріалу

