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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Бринцева Олексія Васильовича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію щодо Бринцева Олексія Васильовича, судді Господарського        
суду Харківської області (далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила дані, які            
дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та          
професійної етики.  
 
1. Подаючи декларацію родинних зв'язків Кандидат повідомив, що його батьком є Бринцев            
Василь Дмитрович - колишній заступник Голови Конституційного Суду України         
(2007-2010 рр.), екс-голова Апеляційного суду Харківської області. 
 
Однак Громадська рада доброчесності виявила, що сестра Кандидата працювала в          
прокуратурі Харківської області, чоловік сестри Кандидата та його брат також працювали в            
прокуратурі Харківської області. Дані про сестру Кандидата додатково підтверджуються         
також даними з Єдиного державного реєстру декларацій, у якому міститься декларація           
сестри Кандидата за 2015 рік, що подана нею як прокурором Куп’янської міжрайонної            
прокуратури Харківської області   
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/7d328461-e2db-45ed-acb1-78c2c1086e44).  
 
Таким чином, встановлено, що Кандидат повідомив неповні відомості у Декларації родинних           
зв’язків. На думку Громадської ради доброчесності цей факт свідчить про допущення           
Кандидатом недоброчесної поведінки, яка до того ж має ознаки дисциплінарного проступку           
відповідно до частини шостої статті 61 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”. 
 
2. Подаючи декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого           
самоврядування за 2015 р., Кандидат задекларував дані про великі статки, а саме дві             
земельні ділянки площею 1826 кв. м. у с. Лісне Дергачівського р-ну Харківської обл. та 1000               
кв.м. у м. Севастополь; житловий будинок площею 51,50 кв. м; 4 квартири у м. Харків,              
офісне приміщення, нежитлові будівлі, 2 гаражі: атомобілі Nissan Murano (432 900 грн.) та             
Mitsubishi Lancer (142 905 грн.), а також значні суми готівкових коштів. 
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Ураховуючи той факт, що Кандидат тривалий час працював на посадах, пов’язаних з            
виконанням функцій держави, ця інформація може мати значення під час оцінки           
відповідності майнового стану Кандидата офіційно отриманим доходам. 
 
3. Перевіркою встановлено факт перетину державного кордону у напрямку Російської          
Федерації Кандидатом більше 20 разів з 10.03.2014 р. по 19.11.2016 рік, кожного разу не              
більше ніж 0,8 доби. Встановлено факт перетину державного кордону у напрямку Російської            
Федерації дружиною Кандидата 1 раз у 2015 р. і 1 раз 2016 р., Також встановлено факт                
перетину державного кордону у напрямку Російської Федерації батько і матір’ю Кандидата. 
 
Кожен із наведених фактів як окремо, так і у сукупності є підставою для висновку, що               
кандидат Бринцев Олексій Васильович не відповідає вимогам доброчесності та         
професійної етики. 
  
Відповідно до частини четвертої статті 19 Регламенту Громадської ради доброчесності          
за наявності важливої інформації Рада у подальшому може окремим рішенням змінити або            
скасувати висновок, або затвердити новий висновок. 
 
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності 
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