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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Філюк Петро Тодосьович
Суд
Апеляційний суд Волинської області

Статус
Суддя з 03.04.2003
Звільнений 31.10.2019

Річний дохід

Суддi

453891 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 453891 грн

Сім'ї

38400 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 38400 грн (дружина)

Земля

Суддi

25594 га
Земельні ділянки:
- 5800 кв.м (100% у власності)
- 1494 кв.м (100% у власності)
- 2500 кв.м (100% у власності)
- 11143 кв.м (100% у власності)
- 3857 кв.м (100% у власності)
- 800 кв.м (100% у власності)

Будівлі

Суддi

252.5 кв. м
252.5 кв.м (100% житлового будинку у користуванні)

Сім'ї

68 кв. м
68 кв.м (100% квартири у спільній власності у дружини)

Сім'ї

1
Автомобіль легковий BMW X1 2012 р.в. (у власності дружина)

Транспортні засоби

Декларації
●

2013 рiк

●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 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:
1986 – Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е.Дзержинського.
Суддівська кар’єра:
1990-2000 – суддя Луцького районного народного суду;
2000-2003 – суддя Луцького районного суду Волинської області;
2003 – т.ч. – суддя Апеляційного суду Волинської області.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Філюк Тетяна Миколаївна (племінниця) – з 2010 року працює суддею в Луцькому міськрайонному суді.
2. Філюк Сергій Миколайович (племінник) – з 2012 року працює адвокатом.
3. Філюк Микола Павлович (племінник) – з 2017 року працює депутатом в Самарівській ОТГ.
4. Філюк Андрій Петрович (син) – з 2016 року працює прокурором у Військовій прокуратурі Західного регіону.
Офіційні документи щодо судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Досьє судді
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

Доброчесність
Непрозорість статків
1) Згідно із декларацією за 2015 рік суддя набув у 2007 році у власність земельну ділянку площею 1494 кв.м та земельну
ділянку 2500 кв.м. Однак, у деклараціях за 2013, 2014 роки відомості про вказане майно відсутні.
2) За інформацією журналістського розслідування “Prosud”, суддя отримав 6 земельних ділянок загальною площею – 2,5
Га під Луцьком безкоштовно. За словами судді Філюка, дані земельні ділянки були сміттєзвалищем, а він привів їх до
ладу. Журналісти на відео продемонстрували, що наразі земельні ділянки не виглядають занедбаними, а них
розташований житловий будинок з огородженою територією.

Додатково
Інша інформація:
За повідомленням інформаційного агенства “Волинські новини”, 23 грудня 2003 року Указом Президента України його
призначено першим заступником, а 30 вересня 2004 року – головою Апеляційного суду Волинській області. У жовтні
2009-го Рада суддів України повторно призначила Петра Філюка головою апеляційного суду Волинської області на 5
років. У квітні 2017 року знову обраний головою апеляційного суду Волинської області.

ЗМІ про суддю
Будинок голови Апеляційного суду Волині згорів через підпал сміття, – сусіди
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