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РІШЕННЯ 
про надання Вищій  кваліфікаційній комісії суддів України інформації 

щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Гімона Миколу Михайловича 

 
Проаналізувавши інформацію про Гімона Миколу Михайловича (далі – Кандидат),         
суддю Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду України, Громадська       
рада доброчесності вирішила надати таку інформацію. 
 
03.03.2014 р. Донецька обласна рада ухвалила рішення № 6/29-704 "Про          
суспільно-політичну ситуацію в Донецькій області", яким передбачила проведення        
референдуму на території Донецької області щодо підтримки державної самостійності         
Донецької народної республіки. 07.07.2014 р. у сесійній залі будівлі Донецької ОДА           
сепаратистами було проголошено “декларацію про суверенітет Донецької народної        
республіки”, а 10.07.2014 р. прихильники Донецької народної республіки оголосили         
про проведення референдуму і розпочали формування “виборчої комісії”.        
“Референдум”, покликаний легітимізувати так звану ДНР, було проведено 11.05.2014         
р.  
 
12.04.2014 р. озброєні бойовики захопили Слов’янськ. 13 квітня юрисдикцію т.зв.          
«ДНР» визнали Єнакієве, Макіївка і Маріуполь, 14 квітня – Горлівка, Харцизьк,           
Жданівка, Кіровське, 16 квітня – Новоазовськ, 18 – Сіверськ, 19 – Комсомольське,            
Старобешеве, 1 травня – Красноармійськ, Родинське. 14.04.2014 р. українська влада          
офіційно оголосила про початок антитерористичної операції на Донбасі. 04.05.2014 р.          
сепаратисти захопили приміщення військової прокуратури, а 16.05.2014 р. - будівлю          
штабу Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України у м.        
Донецьку. 
 
03.07.2014 р. Донецький апеляційний адміністративний суд за участі Кандидата в          
якості судді-доповідача постановив рішення у справі №805/3584/14, яким визнав         
протиправними та скасував п.п.1.1., 2 рішення Донецької обласної ради від 03.03.2014           
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року № 6/29-704 "Про суспільно-політичну ситуацію в Донецькій області" (Додаток).          
Зокрема, було скасовано пункт про проведення референдуму на території Донецької          
області щодо підтримки державної самостійності Донецької народної республіки.  
 
Громадська рада доброчесності звертає увагу на той факт, що ухвалення вказаного           
рішення відбулося в період, коли сепаратисти захопили значну територію Донецької          
області та більшість адміністративних будівель у м. Донецьку. Прийняття рішення,          
яким фактично визнавалась нелегітимність проведеного у травні референдуму щодо         
самостійності так званої Донецької народної республіки, очевидно несло за собою          
великий ризик для життя та здоров’я суддів, які його ухвалювали, в тому числі і              
Кандидата. Разом з тим, Кандидат продемонстрував мужність та послідовність у          
відстоюванні українського закону та територіальної цілісності України. 
 
Громадська рада вважає, що викладені факти мають бути оцінені у сукупності з            
іншими обставинами, що характеризують Кандидата. 
 
Додаток: постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 03.07.2014 р.         
у справі № 805/3584/14. 
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності 
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