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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Шереметьєва Людмила Антонівна
Суд
Солом’янський районний суд м. Києва

Статус
Суддя з 14.12.2000

Кошти

Суддi

3700 USD
1000 EUR

Річний дохід

Суддi

375665 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 359515 грн
Пенсія: 16150 грн

Будівлі

Суддi

34.02 кв. м
34.02 кв.м (33% квартири у спільній власності загальною площею 103.1 кв.м)

Сім'ї

34.02 кв. м
34.02 кв.м (33% квартири у спільній власності у дочки загальною площею 103.1
кв.м)

Сім'ї

1
30.36 кв.м (100% квартири у користуванні )

Недобудови

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
1987 — Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка
Суддівська кар’єра:
1990-2000 — Залізничний районний народний суд
2000 – т.ч. – суддя Солом’янського районного суду м. Києва.

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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Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Досьє судді
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

Доброчесність
Причетність до корупції або кримінальних правопорушень
Як повідомляє “Українська правда”, група народних депутатів звернулася до НАБУ із заявою про те, що суддя не
забезпечила належну організацію роботи Солом’янського районного суду м. Києва, а саме, належне чергування слідчих
суддів у вихідні дні для забезпечення своєчасного розгляду клопотання захисту Насірова про відвід судді Олександра
Бобровника. За повідомленням НАБУ, за вищевказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань були
внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим
становищем).

Додатково
Характеристика професійної діяльності
Загальні результати іспиту в межах процедури кваліфікаційного оцінювання станом на 03 серпня 2018 року:
Шереметьєва Людмила Антонівна — 162.375

ЗМІ про суддю
Перед пожаром в Соломенском суде сработала сигнализация, – глава суда
Машина правосудия в действии
В Украине легализировали рабство
Людмила Шереметьева считает, что защита Насирова злоупотребила своими правами
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