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РІШЕННЯ
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Матюхіна Володимира Івановича
Проаналізувавши інформацію про Матюхіна Володимира Івановича (далі –
Кандидат), який є суддею Господарського суду Донецької області, Громадська рада
доброчесності вирішила надати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
інформацію про Кандидата.
1. Відповідно до відомостей, що містяться в досьє кандидата на посаду судді, та
інформації, наданої Кандидатом через портал grd.gov.ua (додаток 1), Громадська рада
доброчесності має обгрунтовані підстави стверджувати про те, що протягом
20-26.05.2016 р. Кандидат був відсутнім на робочому місці, перебуваючи на тимчасово
окупованих територіях.
Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень у період часу з 20.05.2016
р. по 26.05.2016 р. Господарським судом Донецької області було постановлено чотири
ухвали та видано три накази за підписом Матюхіна В.І., а саме:
▪
Ухвала
від
20.05.2016р.,
справа
№
17/179
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58042144;
▪
Ухвала
від
20.05.2016р.,
справа
№
17/179
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58042653;
▪
Ухвала
від
23.05.2016р.,
справа
№
905/1744/16
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57927033;
▪
Наказ
від
25.05.2016р.,
справа
№
905/1464/16
http://reyestr.court.gov.ua/Review/59314045;
▪
Наказ
від
25.05.2016р.,
справа
№
905/1614/16
http://reyestr.court.gov.ua/Review/59314017;
▪
Наказ
від
25.05.2016р.,
справа
№
905/1502/16
http://reyestr.court.gov.ua/Review/59314016;

▪

Ухвала
від
26.05.2016р.,
справа
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57927088.

№

905/1787/16

Серед яких Наказ про про примусове виконання рішення та стягнення з Державного
підприємства "Донецька залізниця" на користь Публічного акціонерного товариства
“Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча” збитків (вартість нестачі) та
відшкодування витрат по оплаті судового збору та Наказ про про примусове
виконання рішення та стягнення з Державного підприємства "Донецька залізниця" на
користь Публічного акціонерного товариства ДТЕК "Павлоградвугілля” збитків
(вартість нестачі) та відшкодування витрат по оплаті судового збору.
Відповідно до інформації з сайту суду http://dn.arbitr.gov.ua/sud5006/suddi/ в
Господарському суді Донецької області суддя з прізвищем «Матюхін» та ініціалами
«В.І.» лише один - Матюхін Володимир Іванович.

2. 
Слід зауважити, що Кандидат використовує електронну поштову скриньку,
зареєстровану в російському поштовому сервісі yandex.ru. Рада вважає, що
використання суддями електронної поштової скриньки, зареєстрованої в російському
поштовому сервісі, є небажаним з огляду на збройну агресію Російської Федерації
проти України.
Відповідно до рекомендацій Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, державним службовцям рекомендується не використовувати
неслужбові (неофіційні) електронні поштові скриньки та закордонні публічні поштові
сервіси, насамперед російські, для організації службового листування.
Окрім того, згідно з Вимогами до доменних імен державних органів в українському
сегменті Інтернету, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21
жовтня 2015 року № 851 державні органи реєструють доменні імена для забезпечення
представлення в Інтернеті своїх офіційних веб-сайтів, надання доступу через Інтернет
до електронних реєстрів, баз даних та інших електронних інформаційних ресурсів,
використання і обміну повідомленнями електронної пошти. Відповідно до п. 2 цих
Вимог реєстрація доменного імені здійснюється реєстрантом у домені GOV.UA та у
разі потреби у домені .УКР відповідно до правил реєстрації та використання доменних
імен, установлених адміністраторами зазначених доменів.
Громадська рада доброчесності вважає що викладені факти можуть бути
прокоментовані Кандидатом та оцінені Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України у сукупності з іншими обставинами, які характеризують Кандидата.

Додатки:
1.
Відповідь на запитальник Громадської ради доброчесності.
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