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ПРОКУРОР З МИНУЛОГОЧОМУ ГАЗ 
ПОДОРОЖЧАЄ?

«САМОПОМІЧ» ПРОСИТЬ УРЯД  ОБҐРУН-
ТУВАТИ ПІДВИЩЕННЯ  ТАРИФІВ НА ГАЗ

ВІКТОР ШОКІН – НОВИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ПРОКУРОР УКРАЇНИ. У МИНУЛОМУ – ТРИ-
ЧІ ЗАСТУПНИК ГЕНПРОКУРОРА. ПРАЦЮ-
ВАВ У ЦІЙ СИСТЕМІ З 1999 РОКУ. У ШО-
КІНА – ЦІЛИЙ ПРОКУРОРСЬКИЙ КЛАН: 
В ГПУ ПРАЦЮЮТЬ ЙОГО ДОНЬКА, ЗЯТЬ І 
СВАТ. ВЕРХОВНА РАДА ПРОГОЛОСУВАЛА 
ЗА ЙОГО КАНДИДАТУРУ. «САМОПОМІЧ» 
ГОЛОСУВАЛА ПРОТИ.

 «Ми зустрічалися з Віктором Шокіним напе-
редодні голосування. Впродовж години стави-
ли запитання. Після цього вирішили голосува-
ти проти його призначення генпрокурором», 
– розповідає народний депутат Єгор Соболєв. 
На його думку, вихованець системи не змінить 
систему: «Тим більше, таку продажну і прогни-
лу, як ГПУ. Через відкритий конкурс ми маємо 
привести на посаду генпрокурора людину, яка 
ненавидить корупцію. І Генпрокуратуру в її 

нинішньому вигляді».
 Нагадаємо, Єгор Соболєв ініціював та зби-
рав підписи за відставку попереднього гене-
рального прокурора України Віталія Яреми. 
«Віктор Шокін має зробити висновки з від-
ставки Віталія Яреми. У разі неефективної ро-
боти ніхто його не прикриє, а голоси за від-
ставку знайдуться досить швидко».
 «Війна має змусити нас нарешті змінити 
підходи до призначення головних осіб у нашій 
державі», – переконаний голова фракції Олег 
Березюк. «Самопоміч» у Раді вже зареєструва-
ла законопроект про призначення генпроку-
рора за конкурсом.
 Зазначимо, в Україні досі не покарано 
жодного високопосадовця у резонансних 
кримінальних справах щодо розстрілів на 
Майдані та економічних злочинів часів Яну-
ковича.

 Фракція Об’єднання «Самопоміч» у Верховній 
Раді просить уряд обґрунтувати підвищення та-
рифів на природний газ для потреб населення. 
Про це з заявив голова фракції «Самопоміч» Олег 
Березюк.
 «Кабмін збирається з березня підвищувати та-
рифи на газ для населення. Ми розуміємо, що це, 
з одного боку, вимушений крок, проте вимагаємо 
надати розрахунки, з чого складатиметься тариф. 
Ми хочемо бачити, що закладено у цей тариф, щоб 
раптом не виявилося, що у нього закладені яхти, 
маєтки та стотисячні зарплати для чиновників НАК 
“Нафтогаз”», – зазначив він.
 Щоб сформувати якісну й обґрунтовану тариф-
ну політику, у фракції пропонують створити робочу 
групу з депутатів, представників Мінсоцполітики 
та Мінфіну і негайно почати працювати над цією 
складною фінансовою інтервенцією.

ВНУТРІШНІЙ ФРОНТ БОРОТЬБИ З 
КОРУПЦІЄЮ МАЄ СТАТИ НЕ МЕНШ 
ВАЖЛИВИМ, НІЖ ФРОНТ НА СХОДІ

 Можна довго дискутувати про те, чи виграла 
Україна від нових Мінських домовленостей, чи 
програла. Є прихильники обох версій. Однознач-
ним є одне – або ми стаємо сильнішими і відво-
юємо втрачене, або ворог, використавши всі наші 
слабкі місця, буде й далі братися за своє.
 «Нові Мінські домовленості – це не мир. Я 
сподіваюся, кожен це розуміє. Це тимчасовий 
перепочинок, який ми зобов’язані використати, – 
заявив лідер «Самопомочі» Андрій Садовий. – Є 
очевидні завдання у військовій галузі: зміцнення 
лінії фронту, забезпечення армії, реформа управ-
ління тощо. Але є і не менш важливі речі в тилу. 
Я солідарний з позицією МВФ – там дуже чітко 
сказали, що подальшої допомоги Україна може 
чекати лише у разі конструктивної боротьби з ко-
рупцією та реформування судів. Це ключ до успіш-
ної України. Саме проти цієї успішної країни Путін 
кидає своїх найманців і сіє смерть та розруху».
 Ті, хто уважно спостерігає за подіями у Верхов-
ній Раді, помічає, що інколи голосування депутатів 
від «Самопомочі» не збігаються із «загальною 
лінією». 
 «Це не розвал коаліції. Ми дуже відповідально 
ставимося до влади, яку отримали. Але ми від са-
мого початку говорили, що не мовчатимемо, коли 
будуть негаразди, – розповів голова фракції «Са-
мопоміч» у парламенті Олег Березюк. ¬– Люди на 
місцях, в українських містах і селах, говорять про 
те, що корупція нікуди не зникає. Чиновники як 
брали хабарі, так і беруть. Байдуже спостерігати 
за цим ¬– сьогодні не просто злочин. Це диверсія 
проти країни у стані війни».
 Саме цей аргумент був вирішальним для «Са-
мопомочі», яка не підтримала рішення президента 
запропонувати на посаду генерального прокурора 
Віктора Шокіна – людину зі старої команди. «Ми 
не проти прізвища. Не ставимо під сумнів його 
професійності. Але зламати корупційну систему не 
може людина, яка у цій системі виросла і глибоко 
у ній закорінена. А зміни потрібні швидкі й ради-
кальні», – вважає Олег Березюк.
 Відтак за нового генпрокурора «Самопоміч» 
не голосувала, натомість потрібні голоси знай-
шлися серед депутатів Опозиційного блоку та ін-
ших фракцій, де зібралися колишні регіонали. Чи 
можна очікувати порушення кримінальних справ 
проти представників режиму Януковича, які зараз 
прикриваються депутатськими мандатами і голо-
сують за нового прокурора? Чому люди, які мали 
б сидіти на лаві підсудних, а не в залі парламенту, 
голосували за нього? Можливо, знають, як налаго-
дити з ним взаємовигідну співпрацю? Час покаже.
 Ще більше тривожить відсутність серйозних 
розслідувань величезних розкрадань, які вчи-
няли урядовці вже після втечі Януковича. Деякі 
пост-майданні міністри, які прийшли до влади на 
крові Небесної сотні, крали у таких масштабах, що 
шокували навіть урядовців часів Януковича.
 Представник «Самопомочі» Олексій Павлен-
ко, який очолив Міністерство агропромислової 
політики, виявив, що за часів його попередника – 
«свободівця» Ігоря Швайки ¬– лише у Державній 
продовольчо-зерновій корпорації було незаконно 
розтрачено до 100 млн дол. Це лише одна вияв-
лена схема! У той час, коли ми з вами скидалися 
по 100-200 гривень на шоломи для хлопців, сотні 
мільйонів гривень перетікали з бюджету у приват-
ні кишені.
 Однак Генеральна прокуратура досі не завер-
шила розслідувань ні резонансних економічних 
злочинів, ні масових убивств на Майдані. Це й зму-
сило «Самопоміч» ініціювати відставку колишньо-
го генпрокурора Віталія Яреми.
 Більші надії депутати від «Самопомочі» покла-
дають на Національне антикорупційне бюро. Саме 
Єгор Соболєв від «Самопомочі» був одним із най-
активніших лобістів законодавчої бази для роботи 
цього органу.
 «Цей закон – це тест, наскільки депутати готові 
боротися з корупцією, починаючи з себе», – зазна-
чив Соболєв, презентуючи законопроект.
 Нагадаємо, закон запроваджує зміни, що до-
зволять конфісковувати у топ-посадовців майно, 
походження якого вони не можуть пояснити, а 
також арештовувати підозрюваного у корупції чи-
новника на 24 години до рішення суду. Крім того, 
закон забороняє працювати в бюро посадовцям 
та правоохоронцям, які в минулому відповідали 
за боротьбу з корупцією і провалили це завдання.
 Україна веде війну на різних фронтах. Один із 
них – внутрішній. І корупціонер у мирному містеч-
ку є сьогодні навіть більшим ворогом, ніж російсь-
кий бойовик з гранатометом. Умовні Гіві з Мото-
ролою – по ту лінію фронту. А той перший – у нас 
за спиною.
 

Редакція «Самопомочі»

ДОСИТЬ ГАДАТИ, ЧИ «ЗЛИЛИ» НАС МЕРКЕЛЬ З 
ОЛЛАНДОМ, ЧИ ВРЯТУВАЛИ. ПЕРЕМОЖЕМО ТОДІ, 
КОЛИ САМІ СТАНЕМО СИЛЬНИМИ
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ПРО БЕЗПЕКУ ГРОМАДЯН МАЮТЬ ДБАТИ 
ПРАВООХОРОНЦІ, ПРИЗНАЧЕНІ ТА ПРО-

ФІНАНСОВАНІ ГРОМАДОЮ МІСТА

РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ — ОДНЕ 
З НАЙАКТУАЛЬНІШИХ ПИТАНЬ ДЛЯ УКРАЇНИ. ЩО ЗМІ-
НИТЬСЯ В ОРГАНАХ МВС, ОКРІМ НАЗВИ?

 Українці звикли сприймати міліцію не як установу, створену 
для підтримки порядку та законності, а як репресивну машину, 
основним завданням якої є боротьба з власним народом. Систе-
му МВС потрібно було змінювати. Але коли і як?

ПОЛІЦІЯ — ПОМІЧНИК НАРОДУ

 Наразі зареєстровано два законопроекти про реформування 
правоохоронних органів. Один із них — Юрія Луценка «Про на-
ціональну поліцію». Інший — законопроект про поліцію та полі-
цейську діяльність, до розробки якого і долучилася «Самопоміч». 
«Законопроект пропонує нову модель національної поліції, де 
поліція є не карателем народу, а його помічником», — розповідає 
депутат фракції Олена Сотник. Цей законопроект розробляли 
експерти робочої групи з реформування органів правопорядку 
Реанімаційного пакету реформ, експерти з секретаріату уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини за участі на-
родних депутатів України та інших експертів.
 Сотник підкреслила, що поданий законопроект пройшов 
тест на  відповідність до  європейських стандартів та отримав 
позитивну оцінку від Ради Європи, Бюро демократичних інсти-
тутів і прав людини ОБСЄ, Дорадчої місії Європейського Союзу 
в Україні, Проекту з підтримки реформ у сфері юстиції в Україні.
 «Основним завданням поліції має стати саме надання послуг 
суспільству для підтримання публічного порядку. Окрім того, за-
конопроект запроваджує конкурсний добір керівників і праців-
ників поліції, як у більшості європейських країн. Передбачається 
також дієвий та об’єктивний спосіб притягнення поліцейських 
до дисциплінарної відповідальності та механізм недопущення 
втручання керівництва у  діяльність поліцейського», — пояснює 
автор ініціативи.
 Також цей законопроект скасовує транспортну міліцію, вете-
ринарну міліцію і державну службу охорони.
 «Цей законопроект є викликом та випробуванням для всіх об-
раних народних депутатів України, які обіцяли зробити все, щоб 
в Україні стало легше дихати після Революції Гідності», — наголо-
сила Сотник.

РІК НА РОЗДУМИ

 Попри всі наші сподівання, реформи у міліції не розпочалися 
негайно. Змінилося керівництво, а сама структура та принципи 
роботи залишилися такими ж, як до революції. Українці почали 
висловлювати своє незадоволення ситуацією, однак в МВС пові-
домили, що так і було задумано.
 Упродовж року силовики проводили консультації з українсь-
кими й закордонними фахівцями, вивчали досвід колег за кор-
доном. Врешті-решт у міністерстві визначилися, чого прагнуть і 
як саме буде змінюватись міліція. На офіційному сайті МВС з’я-
вилося два документи: «Стратегія розвитку органів внутрішніх 
справ України» і «Концепція першочергових заходів реформу-
вання системи Міністерства внутрішніх справ».

 Аналітики МВС, які формували ці документи, дійшли висновку, 
що міліції в Україні забагато.
 Прекрасним прикладом реформування МВС є Грузія, але за-
стосувати грузинську модель в Україні виявилось неможливим. 
Грузія — невелика країна, і грузини могли собі дозволити виг-
нати з правоохоронних органів усіх, кого підозрювали у коруп-
ції, практично повністю оновивши склад поліції. Зробити це 
в Україні неможливо через брак кадрів. Отже, за  основу було 
взято польську модель. Кадровий склад вирішили змінювати по-
ступово. Планується, що упродовж шести років 70% особового 
складу буде замінено.
 «Концепцію затверджено, але це ще не початок реформуван-
ня. Це тільки план дій на майбутнє. Відповідно до цієї реформи, 
підрозділи, які виконували функції транспортної міліції, управ-
ління боротьби з організованою злочинністю, ДАІ, поступово 
повинні будуть передати свої функції іншим контролюючим 
органам. Також незабаром всі співробітники МВС ходитимуть 
на роботу з нагрудним знаком, а патрульна служба буде об`єд-
нана з ДАІ», — розповів журналістам експерт з питань правоохо-
ронних органів Юрій Мартиненко.

ЯКІ Ж ЗМІНИ?

 Про зміни, яких зазнає МВС, докладно розповів заступник 
міністра внутрішніх справ України з питань європейської інте-
грації Тігран Авакян.

 За його словами, після перших кроків реформи у короткостро-
ковій перспективі кількість правоохоронців скоротиться на 20%. 
Буде ліквідовано головне управління по  боротьбі з організо-
ваною злочинністю (ГУБОЗ), транспортну міліцію, ветеринарну 
міліцію і міліцію у справах дітей. Міністерство має бути повністю 
деполітизоване. Посадовців МВС не мають змінювати у разі об-
рання нового уряду чи на вимогу політичних партій. Територіаль-
ні органи та підрозділи будуть мати право самостійно планувати 
поточну діяльність, приймати рішення щодо кадрової політики 
та розподілу наданого бюджету. Відповідати за прийняті рішення 
їм доведеться перед місцевою громадою та керівництвом МВС.
 «Визначати якість і стандарти роботи муніципальної поліції, 
безумовно, буде і МВС, і місцева влада. Але є деякі зауваження 
в цьому сенсі: не всі міста зараз здатні профінансувати муніци-
пальну поліцію. Тим містам, які не здатні забезпечити належне 
фінансування, МВС буде допомагати. Там, де це наразі неможли-
во, ми будемо працювати в такому режимі, як зараз, і створювати 
нові умови для переходу на муніципальну поліцію», — констату-
вав Тігран Авакян.
 Про муніципальну поліцію розповідає і голова фракції Об’єд-
нання «Самопоміч» Олег Березюк: «У  повноваженнях Міні-

стерства внутрішніх справ мають залишитися розслідування 
кримінальних справ. А  про безпеку громадян дбатимуть пра-
воохоронці, призначені та профінансовані громадою міста. Їй і 
звітуватимуть».
 Це дозволить правоохоронцям тісніше співпрацювати з ад-
міністраціями міст, громадами у  регіонах. Поліцейським наба-
гато важче буде перекласти відповідальність за  свої помилки 
на недолуге керівництво з Києва. От, наприклад, збитки, завдані 
громадянам унаслідок непрофесійних та неправомірних дій 
персоналу МВС, компенсуватимуть самі винуватці порушення, 
а в разі неможливості такої компенсації — коштом бюджету те-
риторіального органу, де проходили службу винні особи.
 Планується також зняти державну монополію у  сфері ад-
міністративних послуг (видача паспортів, прав тощо), які прино-
сили суттєвий дохід до скарбниці МВС.
 Наразі повноцінна реформа МВС в Україні не  розпочалася. 
З’ясовуючи, наскільки успішними можуть бути реформи, керів-
ництво МВС розпочало «Львівський експеримент». Якщо зміни, 
запроваджені у  Львові, дадуть позитивний результат, можна 
сподіватися на впровадження реформи по всій Україні.

Влад Якушев
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20 тис. поліцейських 3 тис. поліцейських

(не менше 15 поліцейських 
на 10 тис., разом мінімум 
67,5 тис. поліцейських)

50 тис. поліцейських

* після проведення адміністративно-те-
риторіальної реформи, доти функції 
виконує адміністративна поліція

у
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ЗА 15 РОКІВ РОБОТИ У БІЗНЕСІ 
Я ЖОДНОГО РАЗУ НЕ ПОДИВИВ-
СЯ НА ДИПЛОМ КАНДИДАТА НА 

РОБОТУ 

КОЛИ В КРАЇНІ ВІЙНА, МОЖЕ ЗДАВАТИСЯ, 
ЩО РЕФОРМА ОСВІТИ – НЕ НА ЧАСІ. ПРО-
ТЕ ВІЙНА ЗАКІНЧИТЬСЯ. ЩОБ БУДУВАТИ 
КРАЇНУ, НАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ РОЗУМНІ 
Й ОСВІЧЕНІ ЛЮДИ. ЕРА «ПРОФФЕСОРІВ» 
НАМ НАДТО ДОРОГО КОШТУВАЛА. 
ЩО РОБИТИ, АБИ НЕ СКЛАЛАСЬ СИТУ-
АЦІЯ, КОЛИ ОСВІТИ БАГАТО, А ОСВІЧЕ-
НИХ – МАЛО? ЧИ ЗАВЖДИ ВИЩА ШКОЛА 
НА КОРИСТЬ? НА ЦІ ЗАПИТАННЯ ВІД-
ПОВІДАЄ ОЛЕКСІЙ СКРИПНИК – ЛЮДИ-
НА, ЯКА РЕАЛІЗУВАЛА СЕБЕ І ЯК ВИКЛА-
ДАЧ, І ЯК УСПІШНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ (В 
МИНУЛОМУ ОДИН ІЗ ЗАСНОВНИКІВ ТА 
КЕРІВНИК ІТ-КОМПАНІЇ «ЕЛЕКС»), А ВІД-
НЕДАВНА – І ЯК ЗАКОНОТВОРЕЦЬ ВІД 
ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ».

НА ЯКІ ПРИКЛАДИ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ НАМ 
ВАРТО ОРІЄНТУВАТИСЯ? 

 Є кілька важливих нюансів щодо освіти в 
успішній державі. Перше – це конкурсна вища 
освіта: достатньо, щоб максимум 25% випуск-
ників шкіл здобували освіту у вишах. Друге – це 
популярність і затребуваність середньої та про-
фесійно-технічної освіти. Третє – у приватних 
та державних навчальних закладів мають бути 
рівні можливості з надання освіти.

 Реформа освіти – не питання зміни законо-
давства, а питання трансформації суспільства. 
На жаль, доступність вищої освіти не сприяє її 
якості: для багатьох це відкладене безробіття 
чи пролонговане дитинство. Скажімо, чи варто 
п’ять років вивчати екологію, щоб працювати 
на заправці? Це, з одного боку, мода на вищу 
освіту, а з іншого – небажання відкрити очі і 
зрозуміти, що більшість ВНЗ в Україні лише 
видають дипломи. Часто визнані виші пропо-
нують вечірнє, заочне навчання, а це дозволяє 
отримувати вищу освіту, м’яко кажучи, незаслу-
жено.
 Варто опиратися на досвід північноєвропей-
ських країн та Німеччини: безкоштовна освіта 
у державних вищих навчальних закладах і 
широкий вибір приватних вишів, куди можуть 
залучати високооплачуваних викладачів. В 
Україні часто приватні вищі школи «торгують» 

дипломами, не надаючи гідного рівня освіти. 
Тому корисною є практика європейських 
держав ставити високі вимоги до майбутніх 
студентів. У Європі не кожному під силу стати 
студентом ВНЗ. Як наслідок – випускники зго-
дом працевлаштовані, а науковців обирають в 
умовах жорсткої конкуренції.

ВИ – ЧЛЕН КОМІТЕТУ ОСВІТИ І НАУКИ. 
НАД ЧИМ ЗАРАЗ ПРАЦЮЄ КОМІТЕТ? 

 Завдання, поставлені Комітету освіти і науки, 
продиктовані нинішніми подіями у державі та 
європейськими вимогами. Пріоритетом зали-
шається автономія вищих навчальних закладів, 
впроваджена новим Законом України «Про 
вищу освіту». Насамперед нардепи, що працю-
ють у комітеті, акцентують на економічній неза-
лежності, самостійності управління та організа-
ції освітнього процесу. Цьогоріч комітет також 
працюватиме над тим, аби збільшити оплату 
праці викладачам. 
 Краще залучити менше викладачів, проте за-

безпечити їм гідну зарплатню. Такий крок змен-
шить ризик корупції у вишах. І це не ефемерні 
наміри: цього місяця комітет вніс законопроект, 
що  зменшить «урівняйлівку» для науковців 
різних наукових ступенів. Кваліфікованих пра-
цівників вищої школи належно оцінять. 
 Не менш важливим кроком є інноваційність 
української науки. Із 1960-х років, періоду про-
дуктивних досліджень, ситуація погіршилася. 
Знецінюються науковці, та й коштів бракує, 
тоді як фундаментальні дослідження мала б 
фінансувати держава. Комітет наголошує на 
прикладному застосуванні наукових розробок, 
зокрема у бізнесі. Важливо, аби наука не зали-
шилась «річчю в собі»: внаслідок цього україн-
ські винаходи часто присвоювали собі в інших 
країнах. Саме тому депутати прагнуть приходу 
бізнесу в науку, створення ефективних держав-
но-приватних партнерств, залучення грантових 
коштів.  Безліч людей повернулися б до Украї-
ни, якби їм створили людські умови праці.

ЗАРАЗ, ПОКИ РЕФОРМИ В ОСВІТІ ЩЕ 

ОЛЕКСІЙ СКРИПНИК ЗАСНУВАВ В КОМПАНІЇ КУРСИ 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ДЕ Й САМ ВИКЛАДАВ

ТЕПЛО ДЛЯ ЗАХИСНИКІВ ЗАМІСТЬ БОМБОСХОВИЩА – БАР

 Уже понад три тисячі комплектів термобілиз-
ни пошили у Тернополі для українських бійців 
та відправили в зону АТО. Комплекти виготов-
ляють на підприємстві та за ініціативи терно-
пільської дизайнерки, активістки ГО «Самопом-
іч» Оксани Бачинської. «Ці комплекти – флісові. 
Ця тканина легка, зручна, тепла, а головне 
швидко сохне та довго служить», – розповідає 
пані Оксана.
 Усе необхідне дизайнерка купує за свій кошт. 
Утім, каже Оксана Бачинська, цього недостат-

ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ, ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ 
КОЖЕН ІЗ НАС, АБИ ПОКРАЩИТИ СИТУ-
АЦІЮ?

 Вищий навчальний заклад – це лише стар-
товий майданчик.  Успішні випускники вишів 
не зупиняються, отримують додаткову освіту. 
Стрімкий розвиток науки, ситуація, коли за три 
роки все змінюється, змушує молодих фахівців 
пристосовуватись.
 Зараз формується громадянське суспільство. 
Ми маємо дякувати цій ситуації за виборю-
вання, а не дарування незалежності. У цьому 
виборюванні вибудовується нове суспільство, 
де не буде хабарів, неправильних оцінок, де 
викладачі ставляться до студентів рівновимог-
ливо, де у студента не буде поняття «не вив-
чити». Нинішній рівень освіти є задовільним, 
але неконкурентним. Потрібно будувати країну 
разом.

Оля Никорак

ньо, адже за допомогою звертається чимало 
хлопців-військових. Волонтерка просить долу-
читися до справи усіх небайдужих: «Збираємо 
допомогу, фактично, на батальйон «Збруч» і на 
128-му бригаду, які перебувають під Дебаль-
цевим. Прошу людей, які б хотіли і могли до-
помогти, звертатися до нас, в офіс Об’єднання 
«Самопоміч» за адресою Руська, 52 (2 поверх), 
тел.: 067-350-05-09».
 У планах Оксани Бачинської – шити також 
форму для військових.

 Мешканці Сум не можуть дізнатися, де 
у їхньому місті розташовані бомбосхови-
ща та захисні споруди. Виконком Сумської 
міськради відмовляє громадянам у праві 
знати, де можна сховатися у  разі такої 
потреби. Цій інформації присвоєно гриф 
«Для службового користування».
 Довідавшись адреси захисних споруд із 
відкритих джерел, активісти «Самопомочі» 

в Сумах вирішили  особисто перевірити їх 
стан. Як з’ясувалося, у деяких бомбосхови-
щах обладнано бари. Окремі захисні  бу-
дівлі зруйновані, а за багатьма адресами 
вони просто відсутні.  «Така ситуація дуже 
турбує, – оцінює ситуацію голова Об’єд-
нання «Самопоміч» у місті Суми Олек-
сандр Зименко, – адже місто розташоване 
на відстані 40 км від Росії».
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УЖЕ ПОНАД 10 РОКІВ «САМОПОМІЧ» БЕЗКОШТОВНО ДОПОМАГАЄ  ЛЮДЯМ ВИРІШУВАТИ ЇХНІ ЮРИДИЧНІ ПРОБЛЕМИ

Миколаїв 

Львів

Іршава

Тернопіль

Чернівці

Хмельницький

Вінниця 

Могилів-Подільський

Суми
КонотопЖитомирська 

область 

Бердичів

Кременчук 

Кривий Ріг 

Кіровоградська область 

Рівне

Херсон 
Бердянськ 

Одеса

Бровари

Київ

 У Львові юридична служба працює уже понад 
10 років, тож львів’яни уже не уявляють життя 
без кваліфікованої безкоштовної юридичної 
консультації.  Ще 2004 року у «Самопомочі» 
займалися вирішенням складних юридичних 
питань, як-от допомога мешканцям відомчих 
гуртожитків, передача їх помешкань на баланс 
міста. А з травня 2011 року у місті запрацював 
центр безплатної первинної правової допомо-
ги, який отримав назву «Юридична служба для 
львів’ян». За останні чотири роки в службу звер-
нулося понад 12 тисяч львів’ян. 
 Тепер ця практика поширилася і по всій 
Україні. Активісти «Самопомочі» відкривають 
центри безкоштовної юридичної допомоги у мі-
стах і невеличких містечках.
 Загалом навіть у тих приймальнях, які відкри-
лися зовсім нещодавно, щодня буває від десяти 

відвідувачів. Найбільше – у Львові та Києві: від 90 
до 120 осіб за день.
 Найчастіше люди потребують допомоги у вирі-
шенні справ, пов’язаних із трудовим законодав-
ством, порядком успадкування, захистом прав 
споживачів і, звісно, житлово-комунальних питань. 
 У регіонах, що поруч із зоною АТО, до прийма-
лень «Самопомочі» часто звертаються з питання-
ми щодо отримання статусу учасника АТО, статусу 
тимчасових переселенців, призначення пільг, тлу-
маченням норм законів про часткову мобілізацію.
 
 Чи є у вашому місті така приймальня – ви може-
те дізнатися, зателефонувавши в осередок «Само-
помочі» у вашому місті (шукайте контакти тут: 
http://samopomich.ua/regions/) або з поданої поруч 
інфографіки. 

  ✔ Львів 
пл. Міцкевича, 6/7, 5 поверх
☏ 032-297-55-02
　✔ Київ
Записатися: 
☏ 044-338-58-78
• вул. Велика Житомирська, 6/11 
(Шевченківський район)
• вул. Харківське шосе, 201/203 
(Дарницький район)
• просп. П. Григоренка, 23, оф. 17, 
2 поверх  (Дарницький район)
• б-р Перова, 10а
(Дніпровський район)
• вул. Азербаджанська, 8б, 
(Дніпровський район)
• вул. Хорива, 16, оф. 1 
(Подільський район)
• вул. Басейна, 1/2а 
(Печерський район).
 ✔Миколаїв 
вул. Шевченка, 50
☏ 051-236-12-28
 ✔Суми 
вул. Козацький вал, 1, оф. 5
☏ 095-650-30-03
 ✔ Тернопіль
просп. С. Бандери, 33
☏ 0352- 42-92-05, 098- 350-39-08
 ✔ Житомир
вул. Бердичівська, 9, оф. 8
☏ 096-185-65-84, 096-100-45-55
 ✔ Житомирська область 
смт Володарськ-Волинський, 
вул. Червона площа, 7, районний Бу-
динок культури, 2 поверх.
 ✔ Кременчук 
вул. Перемоги, 3а 
☏ 05366-3-71-83, 
050-566-89-11, 067-783-88-89
 ✔ Кіровоградська область 
м. Світловодськ, вул. Калініна, 12
☏  067-492-43-19
 
 

 ✔ Кривий Ріг 
вул. Димитрова, 35, оф. 2
☏ 098-500-44-75
 ✔ Рівне
вул. Гетьмана Мазепи 4а/6а, оф. 202
☏ 0362- 46-04-40
 ✔ Херсон 
• вул. Суворова, 13 / 
пров. Спартаківський, 18 
• вул. Радянська, 12/14
 ✔ Одеса
Адміральський просп., 34а
063-604-64-75
 ✔ Бровари
вул. Рокосовського, 2, офіс 303
☏  04594-7-27-28, 067- 68-00-222
 ✔ Бердянськ 
вул. Ля-Сейнська, 61-а, офіс 6
 ✔ Могилів-Подільський
вул. Київська, 32/1 
☏ 04337-6-40-14
 ✔ Вінниця 
Першотравнева, 88, 1 поверх
☏ 068-300-09-50, 063-47-000-44
 ✔ Іршава
ТД «Веселка», 2 поверх 
☏ 067-724-59-71
 ✔ Конотоп
вул. Братів Радченків, 48
☏ 097-111-53-11, 067-540-72-06 
 ✔ Чернівці
вул. Руська, 10
☏ 0372-90-82-00
 ✔ Хмельницький
вул. Проскурівського підпілля, 71/1
☏ 0382-77-80-02,  067-382-40-80
 ✔ Бердичів
вул. Європейська, 26, 
комплекс «Оноре де Бальзак» 
☏ 067-411-80-00 

БЕЗКОШТОВНІ ЮРИДИЧНІ ПРИЙМАЛЬНІ В УКРАЇНІ

ЗАГАЛОМ НАВІТЬ У ТИХ ПРИЙМАЛЬНЯХ, ЯКІ ВІДКРИЛИСЯ ЗОВ-
СІМ НЕЩОДАВНО, ЩОДНЯ БУВАЄ ВІД ДЕСЯТИ ВІДВІДУВАЧІВ. 
НАЙБІЛЬШЕ – У ЛЬВОВІ ТА КИЄВІ: ВІД 90 ДО 120 ОСІБ ЗА ДЕНЬ

 Об’єднання «Самопоміч» ініціювало програму «До-
свід Львова». Відтепер щотижня до Львова приїжд-
жають громадські активісти, представники місцевого 
самоврядування, культурні діячі, представники бізнесу 
з усієї України, аби поділитися між собою досвідом та 
перейняти найкращі практики розвитку Львова. Ор-
ганізатори наголошують, що такі зустрічі особливо ак-
туальні, коли країна готується до децентралізації.
Групи охочих можуть приїхати на один або кілька із 
блоків:
 - Гуманітарний блок (школи, садочки, спорт, молодь, 
бібліотеки, культура, батьківське врядування).
 - Блок туризму та розвитку (стратегія міста, міжна-
родна співпраця, туризм, імідж міста).
 - Житлово-комунальний блок (ЖЕКи, ЖБК, ОСББ, та-
рифи, рівень обслуговування).
 - Інфраструктурний блок (транспорт, земельні пи-
тання тощо).
 «Львів проявив себе як успішне місто. Ми отримує-

мо багато телефонних дзвінків від активістів з різних 
міст, які консультуються щодо того, як нам це вдається. 
Вони хочуть почерпнути досвід, а кращі практики ре-
алізувати на місцях. 
 Саме тому ми вирішили ініціювати проект «Досвід 
Львова». Особливо це актуально на порозі децентраліза-
ції. Зовсім скоро громади можуть отримати владу, і треба 
розуміти, як швидко та ефективно навести лад у своїх мі-
стах. Сьогодні дуже важливо, щоб міста повірили у свої 
можливості і почали працювати на розвиток громад. Що 
сильніше місто, то сильніша Україна», – переконаний на-
родний депутат Об’єднання «Самопоміч» Олег Лаврик.
 Зустрічі з успішними львівськими активістами, пред-
ставниками Львівської міської ради, бізнесу, культури 
тривають протягом одного дня по кожному блоку.
 Проживання, харчування та вартість квитків учасники 
оплачують самостійно.

 Реєстрація за посиланням: goo.gl/TexLnV
 Деталі: samopomich.ua

АКТИВІСТІВ З УСІЄЇ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЮТЬ ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПРОГРАМИ «ДОСВІД ЛЬВОВА»


