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ВИСНОВОК
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду
Бринцева Олексія Васильовича
критеріям доброчесності та професійної етики
Проаналізувавши інформацію про суддю Господарського суду Харківської області
Бринцева Олексія Васильовича (далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності
виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата
критеріям доброчесності та професійної етики.
1. Кандидат пов’язаний із політичними силами (підпункт 1.1 п. 1 Індикаторів
визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям
доброчесності та професійної етики, затвердженим рішенням Громадської ради
доброчесності від 11.01.2019).
Колишній тесть Кандидата Гавриш Степан Богданович під час перебування Кандидата
у шлюбі з його донькою двічі обирався народним депутатом України. У 2004-2005
роках Степан Гавриш представляв інтереси кандидата в президенти Віктора Януковича
у Верховному Суді. Також під час 6 скликання Верховної Ради України колишня
дружина Кандидата виконувала обов’язки помічниці народного депутата від «Партії
регіонів» Юрія Іванющенка.
У 2006-2015 роках батько Кандидата Бринцев Василь Дмитрович працював на посаді
судді Конституційного Суду України. У 2010 році Василь Бринцев у складі колегії
суддів визнав законним конституційний переворот, скасувавши зміни до Конституції
2004 року, в результаті чого екс-президент Віктор Янукович був наділений значно
ширшими повноваженнями.
2. Кандидат повідомив неповні відомості у декларації родинних зв’язків

(підпункт 3.2 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019).
Під час участі Кандидата у конкурсі до Верховного суду, який було оголошено
07.11.2016, Кандидат у декларації родинних зв’язків не відобразив інформацію, що
його рідна сестра Маслій Олена Василівна працює прокурором Круп’янської
міжрайонної прокуратури Харківської області. Також у декларації доброчесності була
відсутня інформація, що зять Кандидата (чоловік сестри) Маслій Денис Костянтинович
є прокурором прокуратури Харківської області.
Однак у новій декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді, оприлюдненій
на сайті ВККС 11.08.2018, ця інформація вже відображена.
3. Кандидат і члени його родини володіють значною кількістю нерухомого майна,
легальність походження якого викликає обґрунтовані сумніви
(підпункт 4.10 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019).
За інформацією із декларації Кандидата на посаду судді за 2017 рік, а також
повідомлення про суттєві зміни у майновому стані від 05.07.2018, Кандидат разом з
дружиною володіють трьома будинками загальною площею 306 кв. м, трьома
квартирами загальною площею 358 кв. м та п’ятьма нежитловими приміщеннями
загальною площею 1 928 кв. м, автомобілями Nissan Murano та Mitsubishi Lancer, а
також значними сумами грошових заощаджень.
Згідно зі щорічною декларацією за 2017 рік сестри Кандидата Оксани Маслій, вона та
її чоловік, що також працює у органах прокуратури, володіють чотирма квартирами
загальною площею 547 кв. м, садовим будинком площею 246 кв. м. автомобілями
Toyota RAV-4, Skoda Rapid Style, Volkswagen Touareg, а також значними сумами
грошових заощаджень.
Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, батько
Кандидата Василь Бринцев, який довгий час працював суддею, володіє квартирою
площею 177 кв. м у місті Києві у будинку бізнес-класу по вулиці Старонаводницькій,
13.
Зважаючи на той факт, що кандидат та його родичі довгий час працюють або
працювали на посадах державної служби, легальність походження цього майна,
заощаджень викликає обґрунтовані сумніви.

Додатково: у 2014-2016 роках Кандидат більше 20 разів перетинав кордон із
Російською Федерацією на термін не більше 0,8 доби. Також він є власником земельної
ділянки площею 1000 кв. м у окупованому Севастополі. Батько та мати Кандидата
регулярно здійснюють поїздки до РФ.
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою висновку)
18.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 10-ма голосами з 18
голосів членів Ради. 1 голос - за надання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України інформації. Остапенко Дмитро, Смалюк Роман заявили самовідвід.
У голосуванні взяли участь 11 членів:
1) Валько Вадим
2) Воробйов Євген
3) Куйбіда Роман
4) Кулібаба Андрій
5) Марчук Антон
6) Маселко Роман
7) Савчук Андрій
8) Стригун Дмитро
9) Соколенко Наталія
10) Сухоставець Роман
11) Шепель Тарас
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