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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Матієк Тетяна Василівна
Результати анонімного письмового тестування – 78,75 балів
Результати практичного завдання – 71 балів
Загальний результат іспиту – 149,75 балів
Загальний бал за результатами кваліфікаційного оцінювання–751,75 балів
Кандидат на посаду судді касаційного кримінального суду у складі Верховного
Суду
Працює суддею з 1993 року, а на посаді судді Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ з 2011 року.
Статки
Згідно із декларацією за 2015 року у власності судді немає жодного об’єкту
нерухомості, а житловим будинком площею 58,2 кв. м суддя користується.
Вказаний будинок знаходиться у Переяславі-Хмельницькому. Зважаючи на те, що
іншого приміщення, яке б знаходилося у користуванні судді у м. Києві, у
декларації не зазначено, то можна зробити висновок, що судді доводиться щодня
долати близько 80 км для того, щоб потрапити на роботу у місті Києві.
Зв’язки
Згідно із декларацією родинних зв’язків за 2011 – 2015 рік чоловік судді (Матієк
С.В.) з 1994 по 1996 рік працював помічником прокурора Червонозаводського рну міста Харкова; з 1996 по 1998 рік старшим викладачем інституту підвищення
кваліфікації Генеральної прокуратури України; з 1998 по 2002 рік прокурор
Генеральної прокуратури України; з 2002 по 2003 рік працював у прокуратурі
Київської області прокурором з питань нагляду за дотриманням законів на
транспорті. Сестра (Шуляк Л.В.) була суддею Краснолиманського міського суду
Донецької області у період з жовтня 2015 по червень 2016 року. Племінник
(Шуляк В.В.) у період з січня 2013 року по жовтень 2014 року працював у
прокуратурі Донецької області. Брат чоловіка (Матієк Т.В.) працював у
прокуратурі Тернопільської області.

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

