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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Братасюк Віктор Миколайович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 76,5
Результати практичного завдання – 75
Загальний результат іспиту – 151,5
Остаточний результат – 713,5
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ

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:
Запорізький державний державний університет.

Кар’єра:
2009 – т.ч. – суддя Тернопільського міськрайонного суду (з травня по червень 2014 році заступник голови суду, у 2015
році обраний безстроково);
2006-2009 – працював на різних посадах (юрисконсульт, начальник відділу) ВАТ Комерційний банк НАДРА;
2005-2006 – викладач Тернопільського державного економічного університету;
2002-2005 – юрисконсульт на підприємствах;
2000-2005 – працював на різних посадах (стажист, викладач, т.в.о. завідувача кафедри, т.в.о. заступника декана) у
Тернопільській академії народного господарства;
1996-2001 – юрисконсульт, юрист ТОВ “Транспортна компанія Бердянськавтотранс”;
червень-серпень 1996 – юрисконсульт ТОВ “Атомобіліст”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:

1. Патей Григорій Григорович (дядько) – з 2015 по т.ч. є депутатом Бердянської міської ради;
2. Градова Вероніка Григорівна (двоюрідна сестра) – з 2013 по т.ч. приватний нотаріус Бердянського міського
нотаріального округу; з 2010 по 2013 нотаріус, завідувач Бердянської державної нотаріальної контори; з 2009 по 2010
нотаріус 4ї державної Запорізької нотаріальної контори.
3. Мороз Сергій Андрійович – з 2017 по т.ч. оперуповноважений Заліщицького відділення Чортківського відділу поліції
ГУНП в Тернопільській області; з 2010 по 2017 заступник начальника (з листопада 2015 – завідувача) відділу в НДЕКЦ
при УМВС України в Тернопільській області (з листопада 2015 – Тернопільський НДЕКЦ МВС України);

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 2012-2016 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 цивільного суду у складі Верховного Суду у 2016-2017 рр,
однак за результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 710 балів, що не дозволило йому увійти до списку 30 суддів,
рекомендованих на призначення на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Інша інформація:
1. Інформаційний портал 24 канал відзначив суддю телепремією “ЧЕСТЬ тижня” за низку обїгрунтованих та
справедливих рішень. Зокрема, у 2018 році Віктор Братасюк вирішував спір між комунальним енергопідприємством
та боржниками, що не оплатили послуги центрального опалення. В свою чергу, відповідачі пояснювали, що
забезпечують себе теплом самостійно, тому не платять за послуги опалення комунальному підприємству.
Теплопостачальник відмовився визнавати законність відключення та продовжував нараховувати гроші за послуги,
яких не надавав. Своїм рішенням суддя відмовив у задоволенні позову комунальному підприємству і підкреслив, що
люди мають право самостійно обирати вид та спосіб опалення власного житла.
2. Захистив кандидатську дисертацію у Національній академії внутрішніх справ України.
3. Згідно даних з досьє, притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

