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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Юдіна Світлана Геннадіївна
Суд
Павлоградський міськрайонний суд
Дніпропетровської області

Статус
Суддя з 02.03.2011

Річний дохід

Земля

Будівлі

Суддi

849336 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 432020 грн
Страхові виплати: 2150 грн
Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами: 4178 грн +
250000 грн
Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних
прав): 160988 грн

Сім'ї

978038 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 474342 грн (чоловік)
Дохід від надання майна в оренду: 11080 грн (чоловік)
Пенсія: 81628 грн (чоловік)
Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних
прав): 160988 грн (чоловік)
Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами: 250000 грн
(чоловік)

Суддi

897 га
Земельні ділянки:
- 500 кв.м (50% у користуванні загальною площею 1000 кв.м)
- 397 кв.м (50% у користуванні загальною площею 794 кв.м)

Сім'ї

44587 га
Земельні ділянки:
- 500 кв.м (50% у власності у чоловіка загальною площею 1000 кв.м)
- 43690 кв.м (100% у власності у чоловіка)
- 397 кв.м (50% у власності у чоловіка загальною площею 794 кв.м)

Суддi

80.75 кв. м
37.95 кв.м (50% житлового будинку у користуванні загальною площею 75.9
кв.м)
42.8 кв.м (100% квартири у власності)

Сім'ї

75.9 кв. м
75.9 кв.м (100% житлового будинку у власності у чоловіка загальною площею
75.9 кв.м)

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

Сім'ї
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Автомобіль легковий PEUGEOT PARTNER FACELIFT 2018 р.в. (у спільній
власності чоловік)
Інше МУРАВЕЙ PU-03 2016 р.в. (у спільній власності чоловік)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2011 – т.ч. – суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області (у 2018 призначена безстроково)
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2014-2018 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Декларація доброчесності 2018 рік

Доброчесність
Непрозорість статків
Згідно із декларацією за 2015 рік, чоловік судді на праві власності має земельну ділянку площею 43690 кв.м у
Дніпропетровській області (дата набуття права – 30.03.2005). Однак, у декларації за 2014 рік відомості про вказане
майно відсутні.

Додатково
Характеристика професійної діяльності
За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 15 травня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Світлани Юдіної займаній посаді судді.

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

