ДЕКЛАРАЦІЯ
родинних зв’язків судді за 2013–2017 роки
Розділ І. Загальні відомості про суддю
Прізвище, ім’я, по батькові:
ГРУІЦЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
Місце роботи:
Апеляційний суд Донецької області
84500 Україна, Донецька область, м. Бахмут, вул. Свободи, 10
(назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя)
Займана посада:
Суддя Апеляційного суду Донецької області

Розділ ІІ. Відомості про осіб, з якими є родинні зв’язки
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини
другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую
Не підтверджую

2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
Прізвище, ім’я, Ступінь
родинного
з/п по батькові
зв’язку
№

Місце роботи
/проходження
служби

Займана
посада

Період перебування на посаді
з

до

Товариство з
обмеженою ві
дповідальніст
ю
«Юридична
фірма
«Патронат»

1

Бондаренко
Вікторія
Вікторівна

Юрисконсульт
06.09.2005

27.04.2010

18.05.2010

30.06.2010

головний
спеціаліст по
правовому
забезпеченню
управлінні
безпеки

05.08.2010

19.07.2012

начальник
юридичного
відділу

01.08.2012

19.05.2015

Головний
Маріупольська спеціаліст
міська рада
відділу
Дочка

ВАТ
«Єнакіївський
металургійний
завод»

ТОВ
«Криворіжспе
цтранс»

Місце для додаткової інформації:
Моя дочка Бондаренко Вікторія Вікторівна на підставі рішення Донецької обласної
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів від 22 липня 2005 року отримала свідоцтво № 1982
про право зайняття адвокатською діяльністю. З 06 вересня 2005 року вона зайняла посаду
юрисконсульта в Товаристві з обмеженою відповідальністю « Фірма юридичних послуг «Патронат»,
де працювала до 27 квітня 2010 року. Вказана фірма була розташована в місті Краматорську
Донецької області. З 18 травня по 30 червня 2010 року працювала головним спеціалістом відділу
Маріупольської міської ради. З 05 серпня 2010 року по 19 липня 2012 року головним спеціалістом по
правовому забезпеченню управлінні безпеки ВАТ «Єнакієвський металургійний завод». З 01 серпня 2012
року по 19травня 2015 року на ТОВ «Криворіжспецтранс» начальником юридичного відділу.

Розділ ІІІ. Відомості про пов’язаність спільним
проживанням, побутом, наявність взаємних прав та
обов’язків
№
з/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

Інформація щодо
спільного проживання

Спільно не
проживаємо

1

Бондаренко
Вікторія
Вікторівна

Спільно
проживаємо

Інформація щодо
пов’язаності спільним
побутом

Інформація щодо
взаємних прав та
обов’язків

Спільним побутом
не пов’язані
Пов’язані спільним
побутом

Тимчасово спільно
не проживаємо

Тимчасово не
пов’язані спільним
побутом

Тимчасово спільно
проживаємо

Тимчасово
пов’язані спільним
побутом

Існують взаємні
права та/чи
обов’язки
Відсутні взаємні
права та обов’язки

Місце для додаткової інформації:
В розділі ІІІ «Відомості про пов’язаність спільним проживанням, побутом, наявність взаємних прав
та обов’язків» я вказала, що з дочкою Бондаренко Вікторією Вікторівною спільно не проживаємо,
спільним побутом не пов’язані, але між нами існують взаємні права та обов’язки.

