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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Мойсюк Микола Іванович
ВИБУВ З КОНКУРСУ
за результатами пленарного засідання
НЕГАТИВНИЙ ВИСНОВОК ГРД

Результати анонімного письмового тестування – 75 балів
Результати практичного завдання – 84 бали
Загальний результат іспиту – 159 балів
Кандидат на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі
Верховного Суду
Працює суддею з 1993 року, а на посаді судді Вищого адміністративного суду
України з 2008 року.
Досьє кандидата.
Причетність до корупції
За даними веб-сайту програми «Надзвичайні новини» суддя Мойсюк М.І. нібито
претендує на службову квартиру, яка мала би бути передана бійцям АТО. Проте,
декларація судді за 2015 рік показує, що квартирами та іншим нерухомим майном
суддя не обділений. Крім вищезгаданої “службової” квартири площею 136 м.кв, у
власності судді квартира площею 69 кв. м, майже 0,6 га землі, на праві
користування у судді квартира площею 63 кв.м. Більше того, майно родичів
декларанта, у порівнянні з поданими звітностями за 2013 і 2014 роки,
збільшилося. Так, у 2013 році члени сім’ї Мойсюка М.І. мали лише дві квартири
площею по 70 квадратних метрів, одна з яких була орендована. А вже в 2014 році
члени сім’ї Мойсюка збагатилися ще й на землю у майже 1 га та приватний
будинок площею у 87 квадратних метрів, а також інше нерухоме майно площею
135 квадратних метрів, вказане як нежитлові будівлі.
Статки
Відповідно до декларації за 2015 рік суддя Мойсюк М.І. зберігає 1 250 000,00 грн
готівкою.
Рішення ГРД
За результатами розгляду справи кандидата Громадською радою доброчесності
було затверджено висновок про невідповідність кандидата критеріям
доброчесності та професійної етики. Основні причини висновку про
невідповідність – ухвалення сумнівних рішень проти свободи мирних зібрань,
недотримання правил суддівської етики, недоброчесна поведінка.

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

