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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Якуша Наталія Вікторівна
Суд
Київський районний суд м. Харкова

Статус
Суддя з 13.02.2014

Кошти

Суддi

53977 UAH

Сім'ї

94971 UAH

Суддi

221453 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 220789 грн
Інше: 664 грн

Сім'ї

57526 грн
Пенсія: (батько) + 14041 грн (мати) + 43485 грн (мати)

Земля

Суддi

600 га
Земельна ділянка:
- 600 кв.м (100% у власності)

Будівлі

Суддi

16.08 кв. м
16.08 кв.м (25% квартири у спільній власності загальною площею 64.3 кв.м)

Сім'ї

123.86 кв. м
16.08 кв.м (25% квартири у спільній власності батько загальною площею 64.3
кв.м)
16.08 кв.м (25% квартири у спільній власності мати загальною площею 64.3
кв.м)
91.7 кв.м (100% садового (дачного) будинка у користуванні батько)

Суддi

1
Автомобіль легковий TOYOTA RAV 4 2008 р.в. (у власності)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий ВАЗ 21051 1991 р.в. (у власності батько)

Річний дохід

Транспортні засоби

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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Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
2006 – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.
Суддівська кар’єра:
2012–2014 – суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;
2014 – т.ч. – суддя Київського районного суду м. Харкова.
Офіційні документи відносно 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
Інформація про недоброчесну поведінку судді у відкритих джерелах відсутня
Повідомити про суддю

Додатково
Характеристика професійної діяльності
За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 24 вересня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Якуші Н.В. займаній посаді судді.
Інша інформація
У 2015 році захистила кандидатську дисертацію в Запорізькому національному університеті.

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

