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ВИСОКОПОСТАВЛЕНИМ ЧИНОВНИКАМ ПРОКУРАТУРИ І ДАЛІ ВДАЄТЬСЯ УНИКАТИ ЛЮСТРАЦІЇ 

 

25.05.2015 Фундація «Відкритий Діалог» отримала відповідь з Генеральної прокуратури України 
(ГПУ) на запит щодо застосування положень Закону України «Про очищення влади». Відповідь 
стосувалася окремих високопоставлених працівників органів прокуратури, а саме – Людмили 
Єрхової, Олега Уманського, Олега Валендюка, Миколи Франтовського та Володимира Орлова. Є 
підстави вважати, що згідно Закону «Про очищення влади» кожна із зазначених осіб підпадає 
під люстрацію, оскільки вони займали керівні посади в органах прокуратури за часів 
перебування на посту Президента України Віктора Януковича. 

На жаль, отримана відповідь – чергове підтвердження того, що люструвати чиновника і 
заборонити йому обіймати високу посаду протягом 5 чи 10 років все ще складно, навіть якщо 
для цього існують законні підстави. Ніхто із зазначених осіб не був люстрований.  

Як виявилось, щодо Людмили Єрхової, Олега Уманського та Олега Валендюка діє рішення 
адміністративного суду про відсутність підстав для їхнього звільнення. При цьому у відповіді ГПУ 
прямо вказано, що ці особи з лютого 2010 року по лютий 2014 року обіймали посади керівника, 
заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального апарату ГПУ, тобто 
прямо повторюється зміст п. 7. ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про очищення влади». Таким чином, виникають 
питання щодо законності винесених судових рішень.  

Згідно отриманої від ГПУ інформації, наразі проводиться люстраційна перевірка щодо Людмили 
Єрхової, Олега Уманського і Олега Валендюка. За її результатами буде вирішено питання щодо 
подальшого перебування на посаді зазначених осіб. 

Колишній прокурор Донецької області Микола Франтовський та заступник начальника одного із 
управлінь ГПУ Володимир Орлов були звільнені з займаних посад під тиском громадськості в 
лютому 2015 року. Проте, як випливає із отриманої відповіді, зроблено це було не згідно 
положень Закону «Про очищення влади», а «за власним бажанням». Відповідно до закону, 
відомості про таких осіб не вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, до яких застосовано 
положення закону «Про очищення влади». Відповідно, такі особи не вважаються люстрованими. 
Тому не виключено, що в близькому майбутньому вони спробують знову зайняти високі посади на 
державній службі. 

Микола Франтовський та Володимир Орлов не були своєчасно звільненні з посади, через що їм 
вдалось уникнути люстрації. Це стало наслідком злочинної бездіяльності попереднього 
керівництва ГПУ на чолі з Віталієм Яремою, який повинен нести за це персональну 
відповідальність. Ця справа – черговий приклад провальних результатів роботи1 колишнього 

                                                         
1 http://ru.odfoundation.eu/a/5957,dostizheniya-vitaliya-yaremy-itogi-deyatelnosti-generalnoy-prokuratury-ukrainy-god-

posle-evromaydana  

http://ru.odfoundation.eu/a/5957,dostizheniya-vitaliya-yaremy-itogi-deyatelnosti-generalnoy-prokuratury-ukrainy-god-posle-evromaydana
http://ru.odfoundation.eu/a/5957,dostizheniya-vitaliya-yaremy-itogi-deyatelnosti-generalnoy-prokuratury-ukrainy-god-posle-evromaydana
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Генерального прокурора, який відверто саботував люстрацію в органах прокуратури, а також 
реалізацію реформи української прокуратури. 

Спираючись на отримані дані, Фундація «Відкритий Діалог» закликає Генерального прокурора 
України Віктора Шокіна: 

 Провести контроль за об’єктивним проведенням люстраційної перевірки щодо Людмили 
Єрхової, Олега Уманського і Олега Валендюка. З огляду на розголос, який отримали ці 
випадки серед громадськості, про результати перевірки має бути повідомлено публічно. 

 Дати правову оцінку діям попереднього очільника Генеральної прокуратури України Віталія 
Яреми, через злочинну бездіяльність якого не були своєчасно люстровані Микола 
Франтовський та Володимир Орлов. 

 Відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» забезпечити обов'язкове 
проведення люстраційної перевірки щодо Миколи Франтовського та Володимира Орлова у 
разі їхньої спроби влаштуватися на керівні посади в органах прокуратури України. 

Усі охочі можуть підтримати наші вимоги, звернувшись до Генерального прокурора України 
Віктора Шокіна: 01011, Київ, вул. Різницька, 13/15.  

 


