+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Багрій Василь Миколайович
Суд
Восьмий апеляційний адміністративний суд

Статус
Суддя з 28.09.2018

Річний дохід

Суддi

365862 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 349912 грн
Інше: 15950 грн

Земля

Суддi

1500 га
Земельна ділянка:
- 1500 кв.м (100% у власності)

Сім'ї

6500 га
Земельна ділянка:
- 6500 кв.м (100% у користуванні )

Суддi

51.95 кв. м
16.95 кв.м (25% квартири у спільній власності загальною площею 67.8 кв.м)
35 кв.м (100% гаражу у користуванні)

Сім'ї

123.15 кв. м
16.95 кв.м (25% квартири у спільній власності у дружини загальною площею
67.8 кв.м)
106.2 кв.м (100% житлового будинку у власності у дружини)

Суддi

2
Автомобіль легковий УАЗ 469Б 1979 р.в. (у власності)
Автомобіль легковий ГАЗ 3110 2003 р.в. (у користуванні)

Будівлі

Транспортні засоби

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

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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Біографічна довiдка
Освіта:
Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка.
Суддівська кар’єра:
Дата призначення на посаду вперше – невідома.
2000-2007 – суддя Бориславського міського суду Львівської області (з 2000 року обраний на посаду судді безстроково);
2007–2018 – суддя Львівського апеляційного адміністративного суду;
2018 – т.ч. – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки:
1. Багрій Микола Васильович (син судді) – з 2015 року працює адвокатом.
2. Капітан Віталій Анатолійович (племінник судді) – з 2007 року помічник судді в Хмельницькому окружному
адміністративному суді.
3. Багрій Анатолій Вікторович (племінник судді) – з 2016 року працює інспектором сектору реагування патрульної
поліції. До цього часу, з 2010 року працював на різних посадах в органах внутрішніх справ.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Досьє

Доброчесність
Інформація про недоброчесну поведінку судді у відкритих джерелах відсутня
Повідомити про суддю

Додатково
Розгляд резонансних справ
1) За інформацією видання “Zik.ua”, суддя Багрій у складі колегії суддів залишив без змін рішення Львівського окружного
адміністративного суду, яким було визнано протиправним та скасовано рішення Львівської міської ради про надання в
оренду земельної ділянки Військової частини 2144 площею 2,8262 га по на території регіонального ландшафтного парку
«Знесіння».
2) Як повідомляють “Наші гроші” 31 березня 2017 року суддя Багрій у складі колегії суддів ухвалив постанову, якою
зобов’язав Державну службу геології та надр розглянути заяву щодо видачі ТОВ «ЄвроГаз Мінералс» спецдозволу на
геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою Середньопридніпровського блока Українського щита.
Як зазначено на веб-сайті “Наші гроші”, на території Українського щита раніше були виявлені корінні родовища алмазів,
це одна з небагатьох ділянок в країні, де існують перспективи видобутку коштовного каміння.
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