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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Янчук Тетяна Олександрівна
Суд
Хмельницький апеляційний суд

Статус
Суддя з 28.09.2018

Кошти

Суддi

4000 USD
36719 UAH

Річний дохід

Суддi

363874 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 362861 грн
Проценти: 923 грн
Інше: 90 грн

Сім'ї

143669 грн
Інше: 2858 грн (син) + 140811 грн (син)

Суддi

127.2 кв. м
15.2 кв.м (50% квартири у спільній власності загальною площею 30.4 кв.м)
69.8 кв.м (100% квартири у власності)
42.2 кв.м (100% квартири у користуванні)

Сім'ї

190.3 кв. м
15.2 кв.м (50% квартири у спільній власності у сина загальною площею 30.4
кв.м)
162.3 кв.м (100% квартири у власності у сина)
12.8 кв.м (100% машино-місце №16 у власності у сина)

Суддi

1
Автомобіль легковий CHRYSLER PT/CRUISER 2007 р.в. (у власності)

Будівлі

Транспортні засоби

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

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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Біографічна довiдка
Освіта:
1996 -Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.
Суддівська кар’єра:
2003–2010 – суддя Будьоннівського районного суду міста Донецька (з 2008 року обрана на посаду судді безстроково);
2010–2014 – суддя Апеляційного суду Донецької області;
2015 -2018 – суддя Апеляційного суду Хмельницької області
2018 – т.ч. – суддя Хмельницького апеляційного суду
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Досьє судді

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

Додатково
Характеристика професійної діяльності:
За даними офіційного веб-сайту ВККС України, 20 квітня 2018 року суддя Янчук підтвердила відповідність займаній
посаді.

ЗМІ про суддю
У Хмельницькому апеляційні скарги розглядатиме суддя із зони АТО

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

