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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Жигалкін Іван Павлович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 79,5
Результати практичного завдання – 94,5
Загальний результат іспиту – 174
Остаточний результат – 728
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата
Жигалкіна І.П. на посаду судді Верховного Суду

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 не було знайдено інформацію, яка б відповідно до методології ЧЕСНО. Фільтруй суд! прямо чи
опосередковано свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності.
Біографічна довідка
Освіта:
2003 – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.

Кар’єра:
2010-т.ч. – суддя Господарського суду Харківської області (у 2017 призначений безстроково);
2003-т.ч. – працює доцентом кафедри у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого; до цього працював
аспірантом та асистентом.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Воронкіна Олена Павлівна (рідна сестра) – з 1998 по т.ч. приватний нотаріус Харківського міського нотаріального
округу.
2. Зеленкова Надія Григорівна (двоюрідна сестра) – з 2002 по 2017 суддя Боровського районного суду Харківської
області.

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 2011-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у 2016-2017
рр, однак отримав менший за мінімально допустимий бал для анонімного письмового тестування (129,75 балів).
Інша інформація:
1. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.
2. Згідно даних з досьє, у 2016 притягувався до адміністративної відповідальності.
3. Як вбачається зі статті Економічної правди, 2011 року входив до складу засновників ЖКБ “Самдея”, що у 2010 році з
використанням сумнівних процедур отримав 40 га землі, що належала Міністерству оборони України. Також на
сторінці в соціальній мережі Фейсбук “Харківський антикорупційний центр” зазначається, що Іван Жигалкін також був
засновником ОК “ЖБК “Легація”, якому була безкоштовно виділена у 2008 році земельна ділянка площею 6,3211 га, ОК
“ЖБК “Слайс”, який в лютому 2010 року отримав земельну ділянку площею 24,78 га та інших кооперативів.

