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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Юхтенко Людмила Романівна
Суд
Одеський окружний адміністративний суд

Кошти

Річний дохід

Будівлі

Транспортні засоби

Суддi

70559 UAH

Сім'ї

200000 UAH

Суддi

438883 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 404694 грн
Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами: 34189 грн

Сім'ї

1421155 грн
Дохід від відчуження нерухомого майна: 521155 грн (чоловік)
Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних
прав): 900000 грн (чоловік)

Суддi

34.6 кв. м
34.6 кв.м (100% гаражу у власності)

Сім'ї

281.66 кв. м
175.5 кв.м (100% садового (дачного) будинка у власності у чоловіка)
28.68 кв.м (33% квартири у користуванні у чоловіка загальною площею 86.9
кв.м)
28.68 кв.м (33% квартири у користуванні у сина загальною площею 86.9 кв.м)
0 кв.м (33% Кімната у користуванні у чоловіка загальною площею 0 кв.м)
0 кв.м (33% Кімната у користуванні у сина загальною площею 0 кв.м)
48.8 кв.м (100% квартири у власності у чоловіка)

Суддi

2
Автомобіль легковий NISSAN JUKE 2014 р.в. (у власності)
Автомобіль легковий FORD C-MAX ENERGI S EL 2014 р.в. (у власності)

Сім'ї

2
Автомобіль легковий VOLKSWAGEN Caravelle 2007 р.в. (у власності чоловік)
Автомобіль легковий BMW Х5 2015 р.в. (у власності чоловік)

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
●

2013 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2009 – т..ч. – суддя Одеського окружного адміністративного суду.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді з 2018 року:
1. Крусян Роман Андрійович (племінник судді) – з 2013 по 2016 – прокурор Одеської місцевої прокуратури № 2; з 2016 по
т.ч. – прокурор Київської місцевої прокуратури № 10.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларації родинних зв’язків судді з 2018 року по теперішній час
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Декларації доброчесності з 2018 року по теперішній час

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, 17 вересня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Юхтенко Л.Р. займаній посаді судді.
Інша інформація:
Згідно з інформацією офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Юхтенко Л.Р. бере участь у конкурсі на
зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів (П’ятий апеляційний адміністративний суд).

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

