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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Грушицький Андрій Ігорович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 81,75
Результати практичного завдання – 94
Загальний результат іспиту – 175,75
Остаточний результат – 802,75

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:
Волинський державний університет імені Лесі Українки.
Кар’єра:
2013 – т.ч. – суддя Волинського апеляційного суду (до 2018 року – Апеляційного суду Волинської області);
2007-2013 – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області (з 2012 року обраний на посаду судді безстроково);
2005-2007 – помічник заступника голови Апеляційного суду Волинської області;
2004-2005 – помічник судді Апеляційного суду Волинської області;
січень-грудень 2004 – помічник судді Луцького міськрайонного суду (до травня 2004 – Луцького міського суду);
2000-2002 – юрисконсульт приватної комерційно-юридичної фірми “Віталіна”.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Грушицька Віталіна Віталіївна (дружина) – з 2005 дотепер працює приватним нотаріусом Луцького міського
нотаріального округу Волинської області.
2. Єлов Віталій Андрійович (тесть) – з 1993 дотепер працює адвокатом в адвокатському бюро “Бюро адвоката Єлова”.
Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2012 рік

Декларація за 2013 рік
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
1) У 2012 році захистив кандидатську дисертацію у Національній академії внутрішніх справ.
2) За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 25-26 червня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Грушицького А.І. займаній посаді судді.

