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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Бойко Роман Володимирович
Суд
Господарський суд міста Києва

Статус
Суддя з 20.10.2009

Кошти

Річний дохід

Земля

Суддi

2792783 UAH
18 USD

Сім'ї

2587994 UAH
9349 USD
0
1527 EUR

Суддi

298024 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 262452 грн
Інше: 1620 грн + 26430 грн
Проценти: 7471 грн + 51 грн

Сім'ї

4630890 грн
Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю: 4582088 грн (дружина)
Проценти: 12109 грн (дружина)
Страхові виплати: 36693 грн (дружина)

Суддi

22411.5 га
Земельні ділянки:
- 442 кв.м (50% у спільній власності загальною площею 884 кв.м)
- 220 кв.м (50% у спільній власності загальною площею 440 кв.м)
- 1249.5 кв.м (50% у спільній власності загальною площею 2499 кв.м)
- 19500 кв.м (100% у власності)
- 1000 кв.м (100% у власності)

Сім'ї

1911.5 га
Земельні ділянки:
- 442 кв.м (50% у спільній власності у дружини загальною площею 884 кв.м)
- 220 кв.м (50% у спільній власності у дружини загальною площею 440 кв.м)
- 1249.5 кв.м (50% у спільній власності у дружини загальною площею 2499 кв.м)

Будівлі

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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Транспортні засоби
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Суддi

103.45 кв. м
77.3 кв.м (50% квартири у спільній власності загальною площею 154.6 кв.м)
4.1 кв.м (50% гаражу у спільній власності загальною площею 8.2 кв.м)
4.05 кв.м (50% гаражу у спільній власності загальною площею 8.1 кв.м)
18 кв.м (100% гаражу у користуванні)

Сім'ї

676.15 кв. м
77.3 кв.м (50% квартири у спільній власності у дружини загальною площею
154.6 кв.м)
4.1 кв.м (50% гаражу у спільній власності у дружини загальною площею 8.2
кв.м)
4.05 кв.м (50% гаражу у спільній власності у дружини загальною площею 8.1
кв.м)
362.4 кв.м (100% житлового будинку у власності у дружини)
165.3 кв.м (100% садового (дачного) будинка у власності у дружини)
13.9 кв.м (100% гаражу у власності у дружини)
49.1 кв.м (100% Барбекю з сауною у власності у дружини)

Суддi

1
Автомобіль легковий Toyota Camry 2012 р.в. (у спільній власності)

Сім'ї

3
Автомобіль легковий Toyota Camry 2012 р.в. (у спільній власності дружина)
Автомобіль легковий Ford Kuga 2011 р.в. (у власності дружина)
Автомобіль легковий Land Rover Range Rover 2013 р.в. (у власності дружина)

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

Суттєві зміни, 2017 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
2004 – Національний університет “Києво-Могилянська академія”
Суддівська кар’єра:
2009 – т.ч. – суддя Господарського суду м. Києва.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Бойко Володимир Михайлович (батько) – начальник управління інформаційних технологій ГУ ДФС в Полтавській
області.
Офіційні документи відносно судді:
Декларація родинних зв’язків 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності судді 2016 рік

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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Декларація доброчесності 2017 рік
Декларація доброчесності та родинних зв’язків за 2018 рік до сьогодні
Досьє судді

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

Додатково
Інформація щодо статків
За даними декларацій, у 2015 році отримав подарунок у грошовій формі у розмірі 74637 грн. Імовірно від власної матері.
У 2016 році та ж сама особа подарувала судді вже 140 тис грн.
Згідно з інформацією порталу “Наші гроші”, дружина судді причетна до сумнівної приватизації історичного будинку в
Харкові – колишньої мануфактури, зведеної у 1914 році. Компанія дружини “АЕЛІТА” орендувала дане приміщення, а
згодом, у 2007 році, мала намір його приватизувати. Проте, за результатами конкурсу, право на приватизацію отримала
інша компанія, що було оскаржено “АЕЛІТОЮ” в суді. Судовий процес по історичному будинку у Харкові опинився в
Господарському суді Києва, де працює суддя Бойко. Згідно з рішенням Господарського суду м. Києва, компанія дружини
Бойка отримала право приватизувати приміщення за близько 6,5 млн грн.

ЗМІ про суддю
Благотворительний разврат Хозяйственного суда города Киева
Люстрация отменяется? Судьи вступили в сговор с новой властью

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

