
23 лютого у Луцьку відбувся круглий 
стіл на тему «Люстрація в Україні: як 
я можу допомогти?». Секретар Гро-
мадської ради з питань люстрації при 
Міністерстві юстиції України Максим 
Маньковський та представник Гро-
мадського люстраційного комітету 
Ольга Алєксєєнко розповіли, як 
відбувається люстрація в Україні, які 
схеми використовують чиновники 
для її уникнення, поділилися до-
свідом успішної боротьби з фактами 
саботажу закону. 

Максим Маньковський наголосив, 
що люстрація — це не покарання і не 
термін якоїсь кримінальної відпові-
дальності. Адже тими людьми, щодо 
яких є докази корупційної діяльності, 
повинні займатися правоохоронні ор-
гани. 

— Перша хвиля люстрації — так 
звана автоматична, — пояснив Мак-
сим Вікторович. — Застосовується до 
осіб, які обіймали сукупно не менше 
одного року посаду (посади) у період 
із 25 лютого 2010 року по 22 лютого 
2014 року. Такі особи автоматично 
звільняються з посади. На преве-
ликий жаль, наші чиновники не хо-
чуть читати цієї статті Закону «Про 
очищення влади» й продовжують 
працювати. На 19 лютого під першу 
хвилю автоматичної люстрації було 
звільнено 398 чиновників, 174 подали 
позови, щоб їх поновили на посадах. 
В основному суди відмовляють або 
відтерміновують свої рішення, однак 
є випадки, коли виносять рішення 
про поновлення на посадах. Так, про-
курор Харківської області пан Сухо-
дубов виграв суд першої інстанції, 
проте прокуратура подала апеляцію, 
і Харківський апеляційний суд завдя-
ки тиску громадськості вирішив, щоб 
прокурор забрав свій позов. На цей 
момент Суходубов звільнений, але до 
нас звертаються харківські активісти 
і кажуть, що він намагається понови-
тись якимись обхідними шляхами. 

Максим Маньковський зауважив, 
що волонтери Громадського люстра-
ційного комітету знаходять багато 
чиновників, які повинні бути звіль-
нені з посади, але продовжують ви-

конувати свої обов’язки. Наприклад, 
Державної фіскальної служби — там 
таких є 14. Схожа ситуація по Гене-
ральній прокуратурі, по Міністерству 
внутрішніх справ, де 16 людей підпа-
дають під автоматичну люстрацію, але 
продовжують виконувати обов’язки, 
включаючи й волинського міліціонера 
Олександра Терещука, який зараз очо-
лює київську міліцію. 

— Якщо раніше ми йшли до мі-
ністра і влаштовували акції, то зараз 
подаємо на цих чиновників у суд, — 
розповів про методи боротьби пан 
Маньковський. — Зараз іде друга 
хвиля люстрації — це перевірка всіх 
держслужбовців. Почали перевіряти 
центральні органи — міністерства, з 
грудня 2014-го по грудень 2015-го — 
строк перевірки всіх судів в Україні. 
Тому, коли голови судів кажуть «це не 
наша компетенція», вони обманюють, 
адже повинні вказати, коли в судах 
починається перевірка, її організува-
ти. Судова система об’ємна, і цю пере-
вірку пройти за місяць-два буде нере-
ально. З лютого почалися перевірки в 
обласних і районних адміністраціях. 

Тому ми постійно звертаємося до міс-
цевих активістів: будь ласка, слідкуйте 
за чиновниками, якщо є факти пору-
шень Закону «Про очищення влади», 
інформуйте нас. 

ЗАКОН ПРО ЛЮСТРАЦІЮ НЕ 
ІДЕАЛЬНИЙ 

— Орган, який очолює люстра-
цію, — департамент люстрації — був 
створений при Міністерстві юстиції, 
наша громадська рада, яка контролює 
цю люстрацію, теж діє при Мін’юсті. 
Однак після рекомендацій Венеці-
анської комісії будуть внесені певні 
зміни, й ці органи стануть незалежни-
ми, тобто департамент люстрації буде 
виведений із Міністерства юстиції 
та підпорядковуватиметься безпосе-
редньо голові Кабінету Міністрів. На 
цей момент є повна співпраця з Ве-
неціанською комісією, яка напрацьо-
вує зміни до цього закону. В першому 
читанні закону був пункт «Люстрація 
виборних посад», але ми розуміли, 
що депутати за такий закон не про-
голосують, і свідомо прибрали цю 

норму, але зараз хочемо її повернути, 
розуміючи, що знову буде великий 
спротив. Третій і дуже важливий мо-
мент — відповідальність. Сьогодні, до 
прикладу, міністр, не звільняючи сво-
їх підлеглих, не несе відповідальності. 
Тому в законі має бути прописана від-
повідальність чиновників за невико-
нання Закону «Про очищення влади» 
аж до кримінальної відповідальності. 
Чиновники зараз просто саботують 
закон. Через це 100 днів із моменту 
його підписання Президентом ми на-
звали «100 днів саботажу закону про 
люстрацію». 

На засідання круглого столу при-
йшла лучанка Ольга Бачинська, яка 
шукає підтримки й допомоги, адже, 
за її словами, проти сина була сфабри-
кована кримінальна справа, до якої 
причетні й судді апеляційного суду, 
за внесення неправдивої інформації в 
ухвалу суду. 

— Дійсно, є проблема із судо-
вою системою, — зауважив Максим 
Маньковський. — Судді ментально не 
розуміють, що вони ганьба України. 
Кажуть: «Чому ви нас чіпаєте, що ми, 
самі погані в цій країні?». Я думаю, що 
зміни в законі будуть стосуватися суд-
дів. Ми розблокуємо діяльність Вищої 
ради юстиції, бо на цей момент тіль-
ки вона може звільняти цих суддів. Є 
розуміння з Вищою кваліфікаційною 
комісією. Коли ми не вичистимо суди, 
ми не вичистимо і всю систему. Про-
тягом року не було звільнено жодного 
судді через те, що Вища рада юстиції 
не працює. Це робиться спеціаль-
но. У Київському апеляційному суді 
працює шість суддів, які виносили 
рішення щодо Луценка, Тимошенко, 
майданівців. Вони написали заяви 
про звільнення, але Вища рада юсти-
ції не працює, люстраційну перевірку 
вони не проходять, бо написали заяви, 
і продовжують працювати. Загалом в 
Україні є 40 таких суддів, п’ять із них 
уже працюють у «ДНР». 

За словами Максима Маньков-
ського, люстраційні процеси затягу-
ються й через те, що після революції 
у Верховній Раді лише 50 людей готові 
щось змінити. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 
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Лучан зрілого віку безкоштовно 
навчатимуть у європейському 
Центрі освіти 
У Волинському інституті економіки та менеджменту завдяки 
фінансуванню Євросоюзу з вересня запрацює Центр освіти 
третього віку, де безкоштовно навчатимуть пенсіонерів. Навчання 
триватиме за напрямками: «Інформаційно-комп’ютерні технології», 
«Іноземна мова», «Соціально-правовий захист», «Вікова 
психологія», «Здоровий спосіб життя» і «Культурно-мистецький». 
Для слухачів облаштують студію-клуб, мультимедійну аудиторію, 
класи для лекцій та спортивно-хореографічних занять. 

Палять суху траву, а горять 
будинки 
Лише за тиждень через необережне поводження 
з вогнем невстановлених осіб виникло 7 
пожеж в екосистемах Луцького, Ковельського, 
Любомльського, Рожищенського, Маневицького 
районів. Так, на Ковельщині вогонь від підпаленої 
сухої трави знищив дві споруди, на Іваничівщині 
— покрівлю та пошкодив стіни дерев’яного 
житлового будинку. В с. Комарове (Маневиччина) 
полум’я з трави перекинулося на оселю, 
знищивши її на 90%. 

Учасникам АТО 
та родинам 
загиблих виділено 
243 земельних 
ділянки 

На Волині вперше використовують порти для лікування дітей, які хворіють на рак 
Волинянка 
стала жертвою 
інтернетних 
шахраїв 

На Волині станом на 23 лютого 
прийнято рішення про надан-

ня у власність 243 земельних ді-
лянок учасникам АТО та родинам 
загиблих військових для будів-
ництва й обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), 
ведення індивідуального садівни-
цтва та особистого селянського 
господарства. Про це інформує Го-
ловне управління Держземагент-
ства у Волинській області. 

Загалом на сьогодні до орга-
нів місцевого самоврядування та 
Головного управління Держзема-
гентства в області надійшло вже 
3139 заяв. Прийнято 1219 рішень 
(наказів) про надання дозволу на 
розробку проектів землеустрою. 

Загальна площа ділянок стано-
вить 172,4 га. З них 89 — для будів-
ництва (11,8 га), 47 — для ведення 
садівництва (4,56 га), 107 — для 
особистого селянського господар-
ства (156 га). 

Найбільше заяв надійшло від 
жителів м. Луцька, а також меш-
канців Луцького, Ківерцівського й 
Іваничівського районів. Найбіль-
ше виділено в Ківерцівському (61 
ділянка), Турійському (42) та Іва-
ничівському (29) районах. 

Нагадуємо, всі роботи, 
пов’язані з виділенням земельних 
ділянок учасникам АТО та роди-
нам загиблих військових, є без-
коштовними. Для учасників АТО 
— здійснюються за собівартістю. 
Таким чином працює більшість 
проектних організацій краю. 

Нині одним із найпоширені-
ших видів шахрайств стали 

афери через мережу Інтернет. Від 
рук саме таких пройдисвітів по-
страждала 25-річна жителька Лю-
бешівського району. Звичайна, 
здавалося б, ситуація: потерпіла 
розмістила в Інтернеті оголошен-
ня про продаж весільної сукні. Зго-
дом їй зателефонував покупець, 
домовилися про ціну. Отримавши 
номер рахунку, потенційний поку-
пець попросив її назвати пін-код 
картки для того, щоби перерахува-
ти кошти. «Продавчиня» не всти-
гла порадіти гарній виручці, адже 
отримала SMS-повідомлення про 
те, що з її рахунку зникло 9000 гри-
вень. «Наші зусилля спрямовані 
на встановлення особи цього зло-
вмисника», — розповів начальник 
Любешівського райвідділу міліції 
Ігор Гаврилюк і застеріг грома-
дян у жодному разі не надавати 
стороннім особам, навіть якщо 
це працівники банку, пін-коди до 
власних карткових рахунків. 

Секретар Громадської ради з питань люстрації Максим МАНЬКОВСЬКИЙ: 

У Волинському обласному дитячо-
му територіальному медичному 

об’єднанні вперше відбулась операція 
з імплантації портів. Троє пацієнтів із 
онкогематологічного центру отрима-
ли потрібне обладнання. 

БФ «Стопрак» допомагає лікарні 
та пацієнтам із придбанням обладнан-

ня та медикаментів. Днями троє діток 
із онкологічними захворюваннями 
одержали спеціальні порти, які покра-
щать якість надання медичних послуг. 

«Усі ми знаємо, що в лікарні одна 
з найболючіших процедур — це укол. 
Малюки ж, які хворі на рак, щодня 
отримують чималу дозу препаратів, їм 

ставлять крапельниці, капають хімію. 
Тож дитина піддається постійному 
болю та стресу», — розповідає прези-
дент БФ «Стопрак» Марія Адамчук. За 
її словами, зараз є можливість позба-
вити дитину неприємних відчуттів та 
полегшити життя не тільки пацієнту, а 
й батькам і медсестрам. 

Порти вживлюються дитині під 
шкіру. До сьогодні таких операцій у 
ВОТМО не проводили, тож навчити 
колег приїхала науковий співробіт-
ник науково-дослідного відділення 
дитячої онкології Національного ін-
ституту раку Олена Шайда. Вона про-
демонструвала, як правильно викона-
ти процедуру, тож останню операцію 
під її керівництвом провів завідувач 
хірургічного відділення Володимир 
Селюк. Таким чином, відтепер і на Во-
лині можна буде імплантувати порти 
дітям. 

«Насправді цей апарат допоможе 
не тільки вашим пацієнтам, а й вам», 
— звернувся Ярослав Гудима до мед-
сестер. За його словами, правильне 
користування та догляд за портом 
дозволяє йому перебувати в тілі ди-
тини до п’яти років. Також він розпо-
вів, що дуже часто в лікарнях діткам 
розмальовують порти спеціальними 
фломастерами. Сам порт під шкірою 
нагадує продовгувату ґульку, тож його 
можна легко перетворити на сонечко, 

жука й навіть танк. «Це психологічно 
допомагає дитині», — розповідає лі-
кар. 

У свою чергу Марія Адамчук по-
дякувала всім благодійникам, завдяки 
яким були придбані порти. До слова, 
три апарати вартують понад 26 тисяч 
гривень. «Я сподіваюся, що незабаром 
ми зможемо забезпечити усіх діток, 
які хворі на рак та потребують постій-
ного лікування, цими портами», — до-
дала вона. 

Якщо ми не вичистимо суди, ми не 
вичистимо і всю систему влади


