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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Балух Роман Володимирович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75,75
Результати практичного завдання – 73,5
Загальний результат іспиту – 149,25
Остаточний результат – 650,25
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою
правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення
сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками
державних органів

Оцінка доброчесності
У відкритих джерелах не було знайдено інформацію, яка б відповідно до методології ЧЕСНО. Фільтруй суд! прямо чи
опосередковано свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності.
Біографічна довідка
Освіта:
Львівський державний університет.

Кар’єра:
1999 – т.ч. – має право на зайняття адвокатською діяльністю;
1996-2015 – директор ТОВ “Юридична фірма “Галицькі правники”;
1993-1996 – помічник голови Шевченківського районного суду міста Львова;
1991-1993 – економіст по постачанню Управління юстиції Львівського облвиконкому;
1985-1991 – діловод, секретар судового засідання, судовий виконавець Радянського районного народного суду міста
Львова (зараз – Франківський районний суд міста Львова).

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки

Декларація доброчесності за 2017 рік
Додаткова інформація
1) Був уповноваженою особою від партії “Віче” на Виборах народних депутатів України 2006 року.
2) У декларації доброчесності за 2017 рік кандидат вказав, що ним та його сім’єю здійснювалися витрати, що
перевищували їх доходи. У 2006 році кандидатом був придбаний автомобіль Grand Cherokee 2006 р.в. (гривневий
еквівалент 50 тис. доларів США) за рахунок банківського кредиту, погашення якого протягом 2006-2009 рр. фактично
здійснювалось за кошти третьої особи. А в 2014 році дочкою кандидата був придбаний автомобіль Nissan Micra 2013 р.в.
(гривневий еквівалент 16,5 тис. доларів США) за рахунок заощаджених для неї грошових коштів в період 2002-2006 рр.

