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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Кихтюк Роман Миколайович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75
Результати практичного завдання – 64,5
Загальний результат іспиту – 139,5
ВИБУВ З КОНКУРСУ

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:
1999 – Волинський державний університет імені Лесі Українки.

Кар’єра:
2005 – т.ч. – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області (з 2010 року обраний на посаду судді безстроково,
заступник голови суду);
2004-2006 – помічник судді Апеляційного суду Волинської області;
2003-2004 – консультант Луцького міського суду;
2002-2003 – стажист Луцького міського суду;
2000-2002 – помічник прокурора прокуратура Луцького району м. Луцьк;
квітень-вересень 2000 – помічник, старший помічник прокурора прокуратури м.Луцька;
1999-2000 – стажист судді Луцького міського суду.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік

Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
1) Згідно з деклараціями за 2014, 2015, 2016 та 2017 роки, єдиним житлом для сім’ї судді (чотирьох осіб) є квартира
площею 25 кв.м. у м. Луцьк, якою дружина кандидата володіє на праві користування з 2000 року. Норма жилої площі
встановлюється в розмірі 13,65 квадратного метру на одну особу. При цьому, згідно з декларацією за 2017 рік кандидат
та його дружина володіє двома автомобілями: Toyota Сamry (власність) та Hyundai Tucson (користування).

