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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Лук’янчук Сергій Миколайович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 72,75
Результати практичного завдання – 45
Загальний результат іспиту – 117,75
ВИБУВ З КОНКУРСУ

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
Непрозорість статків
Згідно із декларацією за 2017 рік, дружина Лук’янчука С.М. набула у 2015 році у власність земельну ділянку площею 150
кв.м. у м. Рівному. Однак, у декларації за 2016 рік відомості про вказане майно відсутні.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду наявність інформації з
достовірних відкритих джерел про суттєві розбіжності між відомостями про майно при порівнянні декларацій є
індикатором, який може свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим
доходам та прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Кар’єра:
2010 – т.ч. – має право зайняття адвокатською діяльністю;
2015 – т.ч. – начальник юридичного відділу ТОВ “Аркіс Агра”;
2014-2015 – начальник юридичного відділу ТОВ “Рівне Агро Плюс”;
2009-2014 – провідний юрисконсульт ПАТ “Рівнеазот”;
2008-2009 – юрисконсульт ВАТ “Рівнеазот”;
2008-2008 – начальник відділу соціально-психологічної служби Управління Державного департаменту виконання
покарань в Рівненській області;
2006-2008 – провідний юрист “А-Лекс Плюс”;

Має право зайняття адвокатською діяльністю з 2010 року.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Лук’янчук Вікторія Сергіївна (дружина) – з 17.09.2016 по 25.06.2018 займалася індивідуальною адвокатською
діяльністю;
2. Лук’янчук Юрій Миколайович (брат) – з 07.06.2012 займається індивідуальною адвокатською діяльністю;
3. Шевчук Світлана Михайлівна (теща) – з листопада 2012 обіймає посаду судді Житомирського апеляційного
адміністративного суду;
4. Шевчук Віктор Сергійович (брат дружини) – з 19.01.2012 займається індивідуальною адвокатською діяльністю.
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