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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Тагієв Садіг Рзаєвич
Статус
Суддя з 15.11.2010
Звільнений 12.04.2018

Кошти

Суддi

1199900 USD
3511366 UAH
12499 EUR

Річний дохід

Суддi

3291535 грн
Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних
прав): 450000 грн
Проценти: 2378968 грн
Подарунок у негрошовій формі: 56709 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 405858 грн

Сім'ї

495002 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 95002 грн (дружина)
Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних
прав): 400000 грн (дружина)

Суддi

5667 га
Земельні ділянки:
- 1616 кв.м (100% у власності)
- 585 кв.м (100% у користуванні)
- 1500 кв.м (100% у власності)
- 1000 кв.м (100% у власності)
- 875 кв.м (100% у власності)
- 91 кв.м (100% у власності)

Сім'ї

59 га
Земельна ділянка:
- 59 кв.м (100% у користуванні )

Суддi

26.85 кв. м
26.85 кв.м (50% квартири у власності загальною площею 53.7 кв.м)

Сім'ї

159.9 кв. м
58 кв.м (100% квартири у власності у дружини)
65.9 кв.м (100% квартири у власності у дружини)
36 кв.м (100% садового (дачного) будинка у власності у дружини)

Земля

Будівлі

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

1
Автомобіль легковий хонда CRV 2013 р.в. (у власності)

Недобудови

Суддi

1
90 кв.м (100% садового (дачного) будинка у власності)

Сім'ї

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

chesnosud.org

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017, Форма змін рiк

●

2018, Форма змін рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
1992 – Харківська Українська юридична академія.
Суддівська кар’єра:
Дата обрання суддею вперше – невідома.
1999-2010 – суддя Луганського обласного суду;
2010 – 2018 – суддя Апеляційного суду Чернігівської області.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік

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

Додатково
Відповідно до декларації за 2015 рік, суддя мав декілька депозитів у валюті у банках: один на суму 781 тисячі доларів
США, в іншому – майже 317 тисяч доларів США, ще в одному – 11 тисяч євро. Окрім того, у 2015 році у судді були також
активи у дорогоцінних (банківських) металах на суму майже 2,5 млн. грн. Як вбачається з декларації за 2016 рік, суддя
зміг збільшити свої статки та мав наступні депозити: 1) майже 874 тисяч доларів США; 2) 325 тисяч доларів США; 3) 12,5
тисяч євро; 4) активи у дорогоцінних (банківських) металах на суму майже 3,2 млн. грн.

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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ЗМІ про суддю
Голова апеляційного суду області має мільйони у банках та нерухомість в Луганську

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

