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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Черепахін Володимир
Олексійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 80,25
Результати практичного завдання – 86,5
Загальний результат іспиту – 166,75
Остаточний результат – 623,75
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою
правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення
сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками
державних органів

Оцінка доброчесності
У відкритих джерелах інформації, яка б прямо чи опосередковано свідчила про порушення кандидатом критеріїв
доброчесності відповідно до методології ЧЕСНО. Фільтруй суд!, знайдено не було.
Біографічна довідка
Освіта:
Хмельницький інститут регіонального управління та права.

Кар’єра:
2004 –– т.ч. – суддя Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області (з 2010 обраний на посаду
судді безстроково, з 2011 є заступником голови суду);
2001 – 2004 – помічник судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області;
лютий – вересень 2001 – директор ТОВ “ОЛІМП”;
1998 – 2001 – стажист на посаді старшого слідчого, старший слідчий Прокуратури м. Кам’янець – Подільського;
1997 – 1998 – юрисконсульт Хмельницького виробничо-торговельного приватного підприємства “Алмаз”;
1996 – 1997 – юрисконсульт Хмельницького спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства “Спецрембуд”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:

1. Онуфрієва Руслана Олексіївна (сестра) – з 2015 по т.ч. є депутатом Гуменецької сільської ради Кам’янецьПодільського району Хмельницької області; з 2010 по 2015 була депутатом Нігинської сільської ради Кам’янецьПодільського району.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
1) Як повідомляє видання Depo.Хмельницький, Володимир Черепахін був у складі колегії суддів, що оголосили про
самовідвід у справі депутата Хмельницької обласної ради Миколи Харкавого, обвинуваченого в ймовірному
підбурюванні до надання неправомірної вигоди за нібито сприяння у вирішенні кадрових питань в одному з комунальних
закладів освіти на Хмельниччині.

