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досвід уже був, так голосували за прем’єрство Тимошенко. Але Партія регіонів відразу ж
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причиною довгограючої блокадної епопеї. Словом, далі буде...
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регионов, но Президент В.Ющенко его ветировал. Две крупнейшие фракции не могут найти
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Один из аргументов: мол, фальсифицировано отравление тогдашнего главного политического
соперника, а значит, ненастоящим был Майдан, революция etc.
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выборах должны будут выполнять свои обещания".

Сьогодні у ВР «кіна не буде». Регіонали звезуть бійців лише на завтра Західна
Інформаційна Корпорація ...............................................................................................12
Ще о 9 ранку регіонал М.Чечетов сказав журналістам: «Cьогодні кіна не буде. Можливо, воно
буде завтра». Трохи згодом перший заступник лідера Партії регіонів О.Єфремов пояснив, що
завтра, 24 вересня, Партія регіонів «звезе людей у зал, щоб дати результат по голосуванню по
соціальному питанню».

Анатолий Толстоухов: "Либо Южная Осетия войдет в состав РФ, либо будет
независимым государством" Оксана Шпортько, КИД.............................................13
Когда парламент не работает, это не означает, что нардепы гуляют. Депутат-регионал
А.Толстоухов на прошлой неделе успел побывать в Москве, Южной Осетии, принять участие
в мероприятиях, которые проходили в Киеве, а также заочно, благодаря своим проектам,
отметился в некоторых городах Украины: в Каневе, Черновцах, Херсоне, Цюрупинске.
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Друковані видання
А все так добре починалося...
Олена Яхно, «День»
Здавалося, Верховна Рада нарешті почала працювати. Першу половину дня депутати
виступали, обговорювали законопроекти... Але закінчилося все в кращих традиціях
українського парламентаризму — трибуну заблокували, мікрофони повикручували.
Усього на порядку денному було три законопроекти про підвищення соцстандартів:
литвинівця Олега Зарубінського, регіоналів Михайла Папієва та Олександра Пеклушенка.
Першою йшла «соціалка» Зарубінського.
З ініціативи спікера Володимира Литвина депутати змінили спосіб голосування.
Вирішили голосувати руками й поіменно. За таке рішення проголосувало 240 депутатів. Благо,
подібний успішний досвід уже був, так голосували за прем’єрство Тимошенко. Але Партія
регіонів відразу ж назвала це провокацією.
— Знаючи, що в залі немає кількох депутатів, ви змінили спосіб голосування, щоб
законопроект не був проголосований, — розгадала «підступні» плани коаліції Ганна Герман.
Проте про свою готовність голосувати за законопроект № 4762 заявили комуністи, а
також депутатська група «За Україну!»
— Ми виходимо з того, що оскільки життя дорожчає й реагувати на те, що відбувається
в гаманцях громадян, необхідно й уряд від цієї проблеми відмахується, ми сьогодні приймаємо
рішення, принаймні в складі депутатської групи «За Україну!», за той законопроект, який
внесений членом правлячої коаліції, а саме Олегом Зарубінським, голосувати, — досить
плутано пояснив свою позицію лідер групи В’ячеслав Кириленко.
А ось його однофамілець, Іван Кириленко, вибачився перед Олегом Зарубінським і
попередив спікера Володимира Литвина, що, мовляв, бютівці не братимуть участі в
голосуванні.
— Щойно виконуючий обов’язки голови Мінфіну озвучив, що ціна питання — 470
мільярдів із бюджету, — обурився Іван Кириленко.
Перед вирішальним голосуванням Регіони спробували мобілізувати всі свої сили: Віктор
Янукович перервав свій візит у Сумську область, а представники апарату буквально за годину
обдзвонили всіх відсутніх у Верховній Раді депутатів Партії регіонів. Сесійна зала була
повною. Але, вочевидь, тотальної мобілізації не вийшло.
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О 16.00 на прес-поїнті з’явився лідер Партії регіонів Віктор Янукович. Він заявив, що
категорично не згодний зі зміною способу голосування й попросив у спікера продовжити
перерву в засіданні парламенту, щоб «подивитися в очі» опонентам.
— Зараз у парламенті чергова профанація депутатів від коаліції, яка знайшла вихід із
ситуації, щоб не проголосувати важливий закон.
Мовляв, у коаліції спеціально відправили у відрядження тих депутатів, які готові були
голосувати за проект, а потім «вилучили картки», щоб змінити спосіб голосування.
«Очна ставка» результатів не дала. Все повернулося на круги своя. З криком «Люди
добрі, схаменіться!» Литвин закрив засідання.
Що пропонував Олег Зарубінський
Згідно з документом, із 1 січня наступного року мінімальна заробітна плата, на його
думку, має бути 900 грн., з 1 квітня — 1500 грн., з 1 липня — 2000 грн., із 1 жовтня — 2500
грн., а з 1 грудня — цілих 3000 грн. Тож під кінець 2010 року мінімальна зарплата повинна
вирости на 233,33 % (або в 3,33 разу) в порівнянні з 1 січня. Погодьтеся, показники більш ніж
«щедрі».
Із ще «щедрішими» ініціативами виступає Партія регіонів, яка при цьому ухитряється
називати бюджет-2010 популістським. Із 1 грудня мінімальна зарплата, за підрахунками
регіонала Олександра Пеклушенка, має становити 1750 гривень. За словами Пеклушенка, ці
цифри він обчислив так: узяв мінімальний споживчий кошик і помножив товари на ціни, що
зараз на ринках і в магазинах. «Співавтором цього законопроекту можна вважати Юлію
Тимошенко», — зазначив він.
Як відомо, в уряді вважають, що підвищити мінімальну зарплату можна лише максимум
до 778 гривень.
http://www.day.kiev.ua/280462/
Литвин пригласил и ждет
Артем Воинов, "CN-Столичные новости"
Верховная Рада Украины может приступить к работе, начав с обсуждения социальных
законопроектов (на чем настаивала оппозиционная Партия регионов) и проекта бюджета на
2010 год. Об этом сообщил на согласительном совете спикер Владимир Литвин.
По его словам, после рассмотрения социальных законопроектов парламентарии
заслушают отчет правительства об исполнении бюджета на 2009 год, а также отчет Счетной
палаты, после чего смогут приступить к обсуждению представленного правительством проекта
бюджета на 2010 год. С этим согласились руководители парламентских фракций. В то же время
журналистам раздали заявление пресс-службы Партии регионов, в котором представленный
правительством бюджет назван нереальным. Правда, «если в процессе обсуждения из проекта
бюджета будут сняты популистские обещания, если проект будет реальным, мы готовы
поддержать его», — заметил Виктор Янукович.
А глава Верховной Рады предложил для начала разблокировать работу ВР. Литвин
предупредил, что те, кто сегодня пытаются заблокировать работу парламента, должны
понимать, что, возможно, им придется еще прийти сюда, когда начнется избирательная
кампания, чтобы донести до народа, что делается в стране. «Если одна сторона думает, что она
сделает результаты выборов, а все остальные будут дремать, то это очевидно не так», — сказал
спикер. И предложил внести проект постановления о проведении специального заседания
парламента «с участием всех, кто отвечает за страну». «Если не придут, то это будет публичной
демонстрацией их позиций», — добавил он.
http://cn.com.ua/N572/accent/parliament/5.html
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Вибори спишуть усе?
Ніна Цюпа, "Сільські Вісті"
Минулий тиждень не був пленарним. Його відведено для роботи в комітетах. Отож на
парламентському фронті тимчасове, тижневе, затишшя. А ось перед чим — перед перемир’ям,
новою бурею?
ХОЧЕТЕ покататися на суперсучасному танку «Булат» — гордості вітчизняних
зброярів? Нема проблем! Залишилася тільки дрібничка — уточнити адресу військової частини,
до якої цей танк приписаний. І гайда! З друзями-подругами, родичами...
А чому ви, читаючи це, іронічно посміхаєтеся? Сумніваєтеся, що пустять навіть за
прохідну військової частини? Це ви дарма, он С.Тігіпка не тільки пустили, а й дозволили на
новенькому танку покататися, його ще й військові чини в цій показовій екскурсії гостинно
супроводжували. Хоча, якщо говорити відверто, то до офіційного початку президентської
виборчої кампанії (в яку цей політик, як і багато його конкурентів у цих перегонах, передчасно
занурився) він — звичайна цивільна особа, не наділена якимись особливими привілеями. І не
зрозуміло, з якого дива сторонню людину пустили у військову частину, одягли у танкістський
шолом, та ще й показали сюжет про цю подію на одному з телеканалів.
Вибори спишуть усе? Але ж, повторюся, офіційно їх іще ніхто не оголошував. За
оновленим виборчим законом вимріяний багатьма претендентами старт буде дано майже через
місяць. Хоча й доля самого закону ще в густому тумані. Минулого таки тижня Президент
оскаржив низку його норм у Конституційному суді. А ця політична міна сповільненої дії може
спрацювати так витончено, що ударить у спину не на старті, а вже на фініші президентських
перегонів. З цього приводу голова КС А.Стрижак, щоправда, ніби й заспокоїв усе шановане
товариство, треба думати, передусім майбутніх учасників виборчого процесу. Дослівно він
сказав: «Рішення КС не стане причиною для зриву виборів...» А ось як швидко це подання буде
розглянуто, впродовж одного місяця чи трьох, повідомити не зміг. Але вже очевидно: на
початку чи під завершення президентської виборчої кампанії низка норм закону, за якими вона
має проводитися, невідворотно буде визнана неконституційною. І що далі? Зрив виборів,
перенесення дати їх проведення, скасування результатів? Проблема є. Ще й яка!
І тут Верховна Рада, яку «регіонали» так необачно розхитують, ще має пригодитися. Без
її рішення ці вибори не мають шансів відбутися. Сьогодні, з коліс, підредагувати оскаржений
закон ніяк не вийде, треба дочекатися вердикту суду, а до того часу найраціональніше було б
увійти в нормальний законо-творчий ритм, згадавши мудре народне прислів’я: не плюй у
колодязь...
Поки що весь «тихий тиждень» головні герої майбутніх президентських перегонів
змагалися в тому, хто частіше з’явиться в теле- та радіоефірах. Рекламний ролик В.Януковича
щодня попереджував, що він усе бачить, усе знає і все чує. Один із телеканалів показав, як у
храмі московського патріархату В.Януковича благословляють на президентський пост «Во
славу Божу та благо народу України». А у вихідні він, уже в оточенні охорони, разом із своїми
прихильниками весело виспівував «Вышел в степь донецкую парень молодой...»
В.Литвин тим часом вояжував Україною, Ю.Тимошенко відвідувала Дніпропетровськ,
В.Ющенко — Запоріжжя. Усі — з робочими візитами.
А ось А.Гриценко у вільний від депутатських справ час збирав огірки на чужому
(орендованому) городі в Павлограді — хтось йому порадив таким чином піднімати свій
передвиборний рейтинг. Устигав скрізь і наймолодший із претендентів А.Яценюк: то навчав
уму-розуму студентів у рідній області, то під керівництвом досвідченого раліста Є.Червоненка
пробував себе в ролі Шумахера. Позуючи на камеру біля швидкісного спортивного авто в
Криму, він виглядав не менш задоволеним, ніж С.Тігіпко на броні супертанка.
Словом, не засумуєш, країно!
СПІВИ-танці і круті віражі нинішнього тижня переміщаються вже в парламент. Головна
тема, безперечно, держбюджет-2010. Його нещадно молотять зусібіч. Президент особисто не
шкодує для цього ні часу, ні емоцій. Активно підключився до критики його Секретаріат.
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Мовляв, у проект нового держбюджету закладено помилки цьогорічного, узято за основу
«незрозумілу макроекономічну базу», планується безпрецедентне збільшення державного
боргу... До того ж наголошується, що його розроблено на базі заветованого Президентом закону
щодо розподілу коштів між місцевими бюджетами.
Лідери Партії регіонів і собі взялися доводити, що за такий проект голосувати не можна.
В.Янукович назвав його «солодкою цукеркою в яскравій обгортці», яку показують перед
виборами, хоч його нереально виконати.
Сьогодні спрогнозувати, які з фракцій, крім, звичайно, БЮТ, готові віддати свої голоси
за проект держбюджету, не береться ніхто. Тож Прем’єр недарма, ще до розгляду бюджетного
дітища, застерегла: якщо не схвалить бюджету Верховна Рада, уряд буде вводити його в дію
своїми розпорядженнями.
Крізь усі ці чвари пробивається і такий собі, ніби невинний, натяк: не буде
затвердженого бюджету-2010 — не буде і... президентських виборів. Кошти на їх проведення
також мають бути закладені в цьому документі.
Як бачимо, є навколо чого ламати списи і в парламенті, і поза ним.
Є й кілька зовнішніх приводів для того, щоб новий пленарний тиждень розпочався
бурхливо: це скандал навколо приватизації Одеського припортового заводу, низка кадрових
призначень, зокрема і губернаторів Київщини та Кіровоградщини, зроблених Президентом без
подання Кабміну... Не треба забувати й про затяжну «соціальну» фішку «регіоналів», яка стала
причиною довгограючої блокадної епопеї. Словом, далі буде...
Наостанок ще один факт для роздумів майбутньому виборцю: фахівці підрахували, що
на зовнішню рекламу претенденти на президентський пост щомісяця нині витрачають
щонайменше один-три мільйони гривень. У яку суму реально виллються ці вибори, міркуйте
самі...
http://www.silskivisti.kiev.ua/18394/index.php?n=3256
«Я не бачу ваші руки!»
Володимир Семків, "Україна молода"
Учора парламент нарешті запрацював. Такої ділової атмосфери у сесійній залі та
кулуарах не було вже віддавна. По суті, ВР перебувала у заблокованому стані ще з початку літа.
Вчора «регіонали» зняли блокаду з трибуни, хоча в залі розвісили плакати: «Примусимо владу
підвищити пенсії та зарплати» і «Партія регіонів захистить соціальні гарантії людей». «Сині»
вгамувалися, тому що було досягнуто умови про першочерговий розгляд соціальних проектів.
Щоправда, коаліція виконала умову своїх колег у доволі хитрий спосіб.
«Перекличка» від Литвина
Більшість Верховної Ради вирішила: за соціальні проекти про підвищення розміру
мінімальних зарплат і пенсій слід голосувати в поіменному режимі. За проект постанови,
внесений Головою ВР Володимиром Литвином, висловилося 240 народних депутатів — усі
фракції, крім Партії регіонів та частини «Нашої України». Проект передбачав, що голосування
здійснюватиметься шляхом підіймання рук: спікер зачитуватиме імена парламентаріїв, а вони
мають продемонструвати своє висловлення і озвучити його в мікрофон.
Усім відомо, що на засідання парламенту ходить далеко не весь депутатський корпус.
Отже, постанова Верховної Ради на ділі означала: «регіоналам» буде важко провести свою
ініціативу через сито парламентської зали.
«Дони» були невдоволені рішенням парламенту. Віктор Янукович–молодший, який
недавно ступив на весільний рушник, скаржився журналістам: «Наскільки я бачу по зміні
процедури, то все робиться для того, щоб зірвати голосування». Відповідаючи на запитання, як
голосуватиме його батько, син зніяковів — з усього було видно, що йому неохота спілкуватися
з пресою — і порадив запитати у самого Віктора Федоровича.
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А сам Янукович–старший у цей день перебував у відрядженні. Ближче до обіду в
парламентських кулуарах з’явилася інформація, що Віктор Федорович перервав робочу поїздку
на Сумщину, аби все–таки взяти участь у засіданні Ради. «Регіони» почали обдзвонювати та
викликати й інших депутатів, щоб мобілізувати їх на голосування–«перекличку».
«Держава не потягне»
Натомість фракції коаліції відкидали звинувачення «регіоналів» — буцімто поіменне
голосування є провокацією. «Ми приймали постанову задля того, щоб потім чітко показати, яка
саме політична сила довела до такого абсурду, коли при падаючій економії робляться кроки, що
спровокують галопуючу інфляцію, — обурювався БЮТівець Сергій Соболєв. — Імена «героїв»,
які розкручують інфляцію, треба скрізь надрукувати, щоб люди їх знали. Для цього ми й робили
голосування поіменним».
Фракція БЮТ, як можна було здогадатися, висловилася проти ухвалення будь–якого із
проектів, що передбачали підвищення «мінімалки», — а їх було аж три. «Щоб зекономити час,
хочу повідомити: наша фракція не голосуватиме, тому не піднімайте наших депутатів, —
заявив із трибуни голова фракції БЮТ Іван Кириленко. — Ми виступаємо за підняття
соціальних стандартів, але обґрунтоване». Кириленко додав, що уряд провів відповідні
підрахунки і виклав їх у проекті бюджету.
Заступник міністра фінансів Володимир Матвійчик теж висловив думку, що ухвалення
будь–якого із законопроектів загрожує зростанням інфляції. «Профінансувати від 40 до 470
мільярдів гривень за рахунок неінфляційних коштів неможливо. Фінансування можна
здій-снити лише за рахунок збільшення дефіциту бюджету, рівня інфляції, перекладання на
дітей і внуків нинішніх боргів, збільшення кількості безробітних — а це гріх», — зазначив
заступник міністра.
І знову кожен голос — важливий
Народні депутати Михайло Папієв та Олександр Пеклушенко, які виступили авторами
двох проектів, заявили на брифінгу, що Партія регіонів готова підтримати всі документи, котрі
стосуються «мінімалки». «Я особисто голосуватиму і за проект Пеклушенка, і за проект
Зарубінського. Для мене важливо, щоб покращення життя відбулося», — заявив пан Папієв.
Невдовзі й уся фракція «регіоналів» заговорила про те, що підтримує проект Олега
Зарубінського. Соратники Януковича казали: це, звісно, не те, чого хотілося, але пропозиція від
Блоку Литвина все–таки краща, ніж пропозиції, які подала Юлія Тимошенко. Для ілюстрації:
Зарубінський пропонує із січня 2010 року встановити розмір мінімальної зарплати на рівні 869
грн., а уряд — розміром у 681 грн.
Проект «литвинівця» Зарубінського підтримала фракція комуністів і — що досить
несподівано — група «За Україну!». Голова «ЗУ!» В’ячеслав Кириленко сказав, що його група
підтримує документ, «аби продемонструвати, що питання підвищення соціальних стандартів
треба зрушувати з місця і ці виплати реально піднімати». При цьому він розкритикував Партію
регіонів і Блок Юлії Тимошенко за те, що вони не могли домовитися про нормальне засідання
парламенту раніше, і за цей час було втрачено мільйони гривень і багато можливостей.
Кириленко звинуватив дві найбільші фракції у безвідповідальності, бо вони оцінюють проекти
не за змістом, а за тим, хто був автором документа.
Із голосами «заукраїнців» проект Зарубінського отримав певні перспективи. Фракції
Партії регіонів, Компартії, Блоку Литвина сумарно мали 220 голосів, а група «За Україну!»
могла б додати ще з десяток. Все залежало від дисциплінованості та позиції окремих депутатів.
Парламент мав узятися за голосування на вечірньому засіданні. Чергова перер-ва
затягнулася і... закінчилася черговою блокадою трибуни у виконанні «регіоналів». Таким чином
партійці Януковича відреагували на небажання Верховної Ради відмовитися від поіменного
голосування руками.
Спікер Литвин закрив засідання. Розійшлися знову ні з чим.
http://www.umoloda.kiev.ua/number/1496/180/52631/
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Наша песня хороша
Ольга Куришко, "Экономические известия"
Вместо преодоления вето на новую редакцию Бюджетного кодекса парламент примет
еще одну редакцию.
В ближайшее время в Верховную Раду будет внесен новый вариант редакции
Бюджетного кодекса. Похожий документ уже однажды принимался совместными усилиями
БЮТ и Партии регионов, но Президент Виктор Ющенко его ветировал. Две крупнейшие
фракции не могут найти голосов для совместного преодоления президентского вето, поэтому в
коалиции нашли выход — проголосовать за этот документ вновь.
Народный депутат от НУНС Кирилл Куликов сообщил, что сейчас нет предпосылок для
преодоления президентского вето на новую редакцию Бюджетного кодекса. «Есть вариант, что
мы учтем предложения Президента и внесем новый законопроект. Впрочем, нет гарантии, что
Виктор Ющенко не ветирует и его — тут нет никакой экономики, одна политика»,— пояснил
депутат.
Кирилл Куликов добавил, что бюджетный процесс идет по графику — на этой неделе
планируется заслушать отчет Минфина о выполнении госбюджета за 2008 г. и за первое
полугодие 2009 г. А после этого и.о главы Минфина Игорь Уманский представит парламенту
проект закона о госбюджете-2010.
Глава комитета Рады по правовой политике Сергей Мищенко (БЮТ) заявил, что в
парламент будет внесен новый Бюджетный кодекс, в котором не будут учитываться
предложения Виктора Ющенко. Депутат опроверг слова главы Секретариата президента Веры
Ульянченко о том, что БЮТ и ПР собираются совместно принимать закон о госбюджете на
2010 г.
Не исключено, что в случае принятия коалицией еще одного варианта Бюджетного
кодекса документ, как и предыдущая его редакция, не сможет вступить в силу из-за
президентского вето. Но коалиции необходимо проголосовать за этот документ до принятия
закона о госбюджете-2010, который написан исходя из новой законодательной базы, еще до
вступления ее в силу.
Представители фракции Партии регионов неоднократно говорили, что у них нет
негативного отношения к новой редакции Бюджетного кодекса, поскольку сам закон на 80%
состоит из их предложений. Впрочем, регионалы уже поменяли свою позицию в отношении
этого документа. Первый вице-спикер Рады Александр Лавринович говорил, что в новом
Бюджетном кодексе, который ветирован президентом, все бюджетные показатели, ранее
определявшиеся местными властями, будет определять непосредственно правительство. Виктор
Ющенко руководствовался аналогичными соображениями, ветируя этот документ,— поскольку
Кабмин сможет влиять на местные власти, используя финансовые рычаги. Если новая редакция
Бюджетного кодекса вступит в силу, то местных бюджетов будет не 700, а 12 тыс.
Законом о внесении изменений в Бюджетный кодекс предусмотрен формульный расчет
трансфертов прямых взаимоотношений между госбюджетом и бюджетами сел, поселков и
городов районного значения. Документом уточняются особенности выполнения госбюджета и
местных бюджетов, если закон о госбюджете будет принят не своевременно.
Изменения в закон предусматривают:
— расширение состава доходов местных бюджетов, которые учитываются при
определении объемов межбюджетных трансфертов (плата за отдельные виды лицензий, сбор за
специальное использование водных ресурсов общегосударственного значения);
— дополнение перечня доходов местных бюджетов, которые не учитываются при
определении объема межбюджетных трансфертов (плата за землю, административные штрафы,
налог на недвижимость);
— уточнение составных бюджета развития местных бюджетов по доходам (включено
10% налога на прибыль частных предприятий) и расходами (включены капитальные расходы с
детализацией по направлениям);
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— упорядочивание расходных полномочий местных бюджетов (к расходам, которые
учитываются при определении объемов межбюджетных трансфертов, добавляются расходы на
внешкольное образование, содержание зоопарков, центров социальной реабилитации детейинвалидов, центров профессиональной реабилитации инвалидов, центров социальных служб
для молодежи, местные программы развития коммунальной сферы);
— нормы относительно особенностей формирования бюджетов объединений сел,
поселков и городов, которые будут в будущем создаваться согласно законодательству о
местном самоуправлении, и определение их взаимоотношений непосредственно с
государственным бюджетом.
http://eizvestia.com/state/full/4182225
У них не отнимали победы, которой не было
Анна Гайдай, "Вечерние Вести"
Cпикеры и технологи главного «регионала» решили провернуть замечательную
манипуляцию. Обществу пытаются внушить, что в 2004-м у Виктора Федоровича якобы…
«украли победу». Один из аргументов: мол, фальсифицировано отравление тогдашнего
главного политического соперника, а значит, ненастоящим был Майдан, революция etc.
Опаснейшая подмена понятий, позволяющая вести нечестную игру с избирателем в
2009-м. Рассудим здраво: был ли отравлен Ющенко, не был ли — это ничего не меняет, если
говорить об убеждениях граждан Украины, осуществивших Оранжевую революцию. Другое
дело, что ее результатами, увы, воспользовались не те политики и не в интересах государства. А
ведь выбор большей части общества был сделан в пользу демократического развития страны
еще пять лет назад, и его никто не отменял. Виктору Андреевичу предстояло воплотить чаяния
большинства избирателей. Он не смог. Или не захотел.
Если бы проголосовавшие за него тогда знали, что политик не был отравлен
преднамеренно, разве они бы поставили галочку напротив фамилии другого Виктора? Очень
сомнительно.
С личностью Ющенко одни связывали надежды на смену правящего режима, другие же,
напротив, панически боялись грядущих перемен. Вспомним хотя бы, как потешался народ над
«сраженным яйцом» Януковичем. Возникло множество анекдотов по поводу просчета
пиарщиков столь «сильного» лидера, упавшего под действием «тупого тяжелого предмета». Ну
и что? Избирателям Юго-Востока страны было обидно за кандидата, тем не менее они
проголосовали за того, кто представлял их точку зрения на дальнейшее развитие Украины.
По сути, обе категории радикально настроенных соотечественников оказались
обманутыми. Ни один из двух Викторов-конкурентов не выполнил своих обещаний, данных на
предвыборных майданах и антимайданах. Хуже того, сейчас, перед очередными выборами, два
политика слились в каком-то противоестественном союзе, извращенную сущность которого все
труднее завуалировать. Чего стоит одна из последних ситуаций: близкие к ПР источники
выдают информацию о фальсификации отравления нынешнего хозяина Банковой. А Президент,
ранее такой чувствительный к этой теме, вот уже несколько дней хранит гробовое молчание.
Тем самым позволяя «донецким» продвигать в прессе благодатную идею о якобы украденной
победе у лидера «регионалов». Получается, гарант готов пожертвовать даже остатками своего
доброго имени, лишь бы подтвердить тезисы, выгодные Януковичу.
...А при чем тут интересы избирателя? Да ни при чем. Виктор с Виктором надеются, что,
как и пару лет назад, граждане проглотят дешевые сказки от их недальновидных
политтехнологов. Зря: 2004-й научил нас не верить обещаниям, а только делам.
В этом контексте у Ющенко есть все шансы показать, кто и каким образом его
изуродовал. Прежде всего политически. Да и Януковичу придется объясниться, какие тайные
обещания он дал нынешнему гаранту, обеспечивая его спокойную пенсию.
http://vvnews.info/article.aspx?a=16784
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А не стоит ли вернуть Украине статус ядерной державы?
Виктория Шестоперова, "CN-Столичные новости"
Представители разных фракций парламента — Сергей Гриневецкий (Блок Литвина),
Леонид Грач (КПУ) и Тарас Чорновил (Партия регионов) — об актуальных проблемах
безопасности Украины.
1. В связи с обострившейся геополитической ситуацией можно ли сказать, что отказ
Украины от ядерного оружия был стратегической ошибкой?
2. Сегодня начинают звучать призывы к восстановлению ядерного статуса Украины. С
какой целью они делаются, и как вы оцениваете шансы на их воплощение в жизнь?
Сергей Гриневецкий: «Никаких внешних угроз я не вижу»
1. Вы себе можете представить, если бы «ядерный чемоданчик» находился в руках
нынешних политиков — в условиях полулегитимности власти, правового нигилизма, когда
теряется государственность? В условиях цивилизационного, ментального, культурного,
духовного раскола, когда за год власть проходит путь от политической коррупции до
государственной измены?
Можно много рассуждать и говорить по поводу того, была ли бы Украина более
уважаемым государством на мировой арене, но иди знай, как бы мы в условиях, когда страна
только становилась, были в состоянии содержать такой потенциал. Посмотрите, мы не можем
даже нормально финансировать нынешние вооруженные силы, а представляете, какими были
бы риски при недофинансировании обеспечения программы ядерного оружия. Мы просто не
способны это содержать.
2. Я бы рекомендовал этим политикам внимательно читать Будапештский меморандум и
не строить иллюзий, потому что, вы же понимаете, мир не согласится с тем, чтобы еще одна
страна, тем более с политическими дрязгами, где закон не работает и отсутствует гражданское
общество, была бы обладателем ядерного оружия. И самая большая угроза для Украины — это
не внешний фактор, а ситуации внутри страны. Никаких внешних угроз я не вижу, во всяком
случае, по тем материалам, которые изучает комитет Верховной Рады по вопросам
национальной безопасности и обороны.
Леонид Грач: «И была бы другая Украина...»
1. К большому сожалению, изобретение ядерного оружия стало огромной опасностью
для планеты и людей, живущих на ней. Но вместе с тем это есть тот технический и научный
прогресс, который был поставлен на вооружение целым рядом стран, и, естественно, сейчас для
этих стран наличие ядерного оружия является подтверждением их приоритета, их силы,
защищенности. Поэтому, если такое зло и беда уже используются в качестве научного открытия
двадцатого века — и не только в мирных, но и в военных целях, — то нужно было бы всем
согласиться с тем, что должен быть паритет. А паритет нужен всегда, и вопрос даже не только в
том, каковы системы — капиталистическая, если брать Америку, или социалистическая, если
брать бывший Советский Союз, — а в том, что всегда было, есть и будет: мир стоял на
принципе передела территории и собственности цивилизационного характера. А раз так, то
наша восточнославянская православная цивилизация всегда нуждалась в такой защищенности.
И то, что сделал Кравчук в 1994-м году из соображений, так сказать, лишь бы за булаву
подержаться, — это преступление перед государством Украина и ее народом. Он просто взял и
оголился. И сегодня, если бы Украина была в составе ядерных государств, это была бы другая
Украина — с точки зрения отношения к ней внешнего фактора, а это значит, что и
внутриэкономические факторы были бы совершенно других параметров развития. Поэтому
Кравчука я бы судил и закрыл бы в кунст-камеру на Чернобыльской зоне — за предательство
национальных интересов Украины.
2. Как может голодный, босой, ходящий в заштопанных штанах человек говорить о том,
что он может реально сесть за руль шестисотого «Мерседеса». О чем речь?! Сейчас никто даже
думать не позволит Украине о том, чтобы она была ядерной державой, а с другой стороны,
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откуда она возьмет такие возможности? Это из области фантастики, какая-то утопия, если ктокто действительно так думает.
Тарас Чорновил: «Это — не ошибка»
1. Возможно, это покажется непатриотичным, но я считаю, что это не было ошибкой.
Принцип отказа от ядерного вооружения был для нас неизбежным и обязательным. Вспомним о
методе управления ядерными вооружениями — у нас не было ни кнопки, ни пульта, ни доступа
к нему. У нас даже не было того топора, которым можно было перерубить какой-то
мифический кабель, который шел, условно говоря, из Москвы. Контролировать ракеты мы
практически не могли. Мы бы имели на своей территории очень опасные объекты, которые
управлялись бы не нами и впоследствии представляли бы для нас огромную угрозу. В любой
момент, когда мы попытались бы на них повлиять или избавиться в будущем, мы бы
сталкивались с большими проблемами. Это было бы приблизительно то же самое, что
происходит с Черноморским флотом на территории Украины. Мы не можем повлиять на его
действия, с нашей территории он выходит обстреливать Грузию, а мы не можем им запретить
это делать и не можем выставить их со своей территории. То же самое было бы со
стратегическими ядерными вооружениями, если бы мы переждали период Ельцина и вошли в
«путинскую» эпоху, имея у себя стратегическое ядерное оружие, которое, я вам гарантирую, до
теперешнего времени контролировалось бы Россией. Мы бы не получили над ним контроль.
Поэтому, я считаю, в тот момент это был единственный период, когда мы могли от него
избавиться, и хорошо, что мы это сделали. Иначе это были бы дополнительные военные базы на
нашей территории.
2. Маргинальным политикам ничего не остается, кроме как произносить громкие и
красивые фразы. Восстановить сегодня ядерный статус — значит сломать принцип
нераспространения. Наши маргинальные политики, естественно, готовы объявить войну хоть
всему миру. Но мы не имеем сегодня ни политических, ни экономических возможностей
противостоять всему миру в системе нарушения принципов нераспространения.
Технологические моменты? В принципе, если на это бросить все усилия страны, как сделал
когда-то Советский Союз с ядерным оружием, оставив огромные регионы на холодном
энергетическом режиме, то это возможно. То есть технологически мы это сделать можем, но не
готовы ни политически, ни глобально, ни экономически — потому что нас просто задушат.
Комментарий экс-заместителя министра обороны Украины, командующего ВМС в
1993—1996 годах вице-адмирала Владимира Безкоровайного.
В первые дни независимости была допущена серия ошибок, из-за которых последовал
спад обороноспособности и начались дискуссии: сохранит ли Украина независимость, о языках,
о Крыме и Черноморском флоте РФ, о вторжении в Крым. К ошибкам относится и «сдача»
ядерного оружия.
В 1991 году на голову старого правительства свалились новые задачи — национальная и
военная безопасность. Что делать со стратегическими ядерными силами (СЯС) и флотом (ЧФ),
они просто не знали. Поэтому в Беловежской Пуще в конце 1991-го подписали Соглашение по
стратегическим силам, которым управление СЯС и ЧФ в Украине оставили за Москвой.
Соглашение открыло дорогу для изъятия у Украины ядерного оружия, для раздела
Черноморского флота, после которого у нас осталось 18 процентов от имевшегося, и Россия
надолго закрепилась в Крыму.
Россия и США в отношении Украины имели ясные цели и стратегии, тогда как Банковая
двигалась «на ощупь», уступками. А всего-то необходимо было части СЯС и ЧФ подчинить
Украине и потом ехать в Беловежскую Пущу. Но... Не было политической воли.
После Беловежской Пущи начался ядерный дерибан. Тактическое ядерное оружие (ТЯО)
хранилось на базах и оставалось под контролем Министерства обороны РФ. В Украине
ведомства по контролю над ядерным оружием не создали. Пользуясь бесконтрольностью, ТЯО
вывозилось в Россию. Сохранилось только ядерное оружие РВСН, которое стояло на ракетах, и
без ведома Украины его вывезти было невозможно.
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Наличие ядерной Украины не входило в планы России, США и Европы. Диаспоры
помогали Украине сблизиться с США, но в качестве «отступного» за покровительство
требовали отказа от ядерного оружия. Многим политикам этот отказ виделся как правильное
решение, но они забыли, что сильный разговаривает на равных только с сильным.
Для Украины все угрозы формируются в ближнем зарубежье. И здесь тактическое
ядерное оружие было бы тем сдерживающим фактором, который мог остужать амбиции — с
любого направления.
...Подписав Договор о нераспространении ядерного оружия, мы обязались «не
применять, не иметь, не производить... ядерное оружие». После подобных решений против нас
выступят не только США и РФ, но и весь мир. Это важно! Борьба Украины за сохранение
имевшегося ядерного оружия в 1990-х и создание его сейчас — это разные политические
сюжеты. В 1990-х Украина имела основания добиваться от мирового сообщества надежных
гарантий своей безопасности, членства в ЕС и НАТО в обмен на отказ от ядерного оружия. А
сейчас?
Украина — «пограничное государство» трех цивилизаций! Поэтому свою военную
безопасность, с НАТО или без НАТО, Украина обеспечит только своим военным могуществом,
и не нужно отвлекаться от главного: армия и флот постоянно должны быть готовы защитить
страну обычным оружием. Для этого нужно финансировать не только «харчи», но и боевую
подготовку, и создание современных вооружений. Если этого не делать, то это путь к развалу
обороноспособности страны.
http://cn.com.ua/N572/bomb/1.html

Інтернет-ЗМІ
Земні спокуси лідерів БЮТ
Оксана Коваленко, Українська правда
Кожного разу перед виборами БЮТ витягає з-за пазухи свою улюблену "фішку" –
скасування чиновничих пільг, відмову від безкоштовних квартир, урізання зарплати депутатам
та інші популістські обіцянки, які мають додати їм рейтингу.
Як правило, після дня всенародного голосування ці обіцянки не мають продовження та
ховаються у архів до наступних перегонів.
Особливу активність у питанні елітних пільг проявляв заступник лідера БЮТ Микола
Томенко. Він виступав за надання тимчасового службового житла лише іногороднім депутатам,
яке після складання повноважень знову мало повертатися державі.
Днями до "Української правди" потрапив документ, який свідчить, що насправді для
лідерів БЮТ земні спокуси не є чужими.
Це – лист з проханням виділити державну дачу в будинку відпочинку "Конча-Заспа"...
віце-спікеру парламенту Миколі Томенку.
Сам Томенко забезпечений житлом. Згідно із декларацією, поданою перед обранням на
посаду, він разом із дружиною та сином проживає на 130 квадратних метрах на Оболонському
проспекті. Крім того, в подружжя є 60 соток землі.
Лист на отримання дачі в "Конча-Заспі" для Томенка датований листопадом 2008 року та
підписаний керуючим справами апарату Верховної Ради Володимиром Шекерою.
Очевидно, що завгосп парламенту не став би за власною ініціативою клопотати про
будинок для Томенка.
Щоправда, коли "Українська правда" звернулася до самого віце-спікера, він заявив, що
дачу не отримав і нікого не просив писати подібні листи.
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"Я не виступав з такою ініціативою. За законодавством, є перелік осіб, які мають право
отримати там державні будинки в "Конча-Заспі". До цього переліку відносяться всі члени
уряду, голова, заступники голови Верховної Ради", - розповів Томенко.
Він нагадав, що коли був віце-прем'єром у 2005 році, то мав там двокімнатний
дерев'яний будиночок.
"Зараз мені не виділено приміщення. Я думаю, що лист писали, коли я перший раз став
заступником, і коли я вдруге став. Це справа керівника апарату, це його робота. От він і
написав", - розповідає віце-спікер.
При цьому Томенко не приховує, що хотів би отримати будинок в "Конча-Заспі" – але,
каже він, з благородною метою.
"Скажу чесно, я зацікавлений потрапити на цю територію, щоб подивитися, що там
відбувається, хто і на яких умовах живе. Бо це ж фінансується з державного бюджету, тому ми
повинні контролювати цей процес", - пояснює Томенко.
Заради справедливості слід сказати, що більшість чиновників отримують житло в
державній "Конча-Заспі" у тільки на період перебування на посаді, але потім залишаються ледь
не назавжди, укладаючи угоду про інвестування у поліпшення побутових умов. Водночас
вдалося знайти автора прохання виділити Томенку будинок – тодішнього завгоспа Верховної
Ради Володимира Шекеру.
Шекера відкидає версію Томенка – він каже, що з власної ініціативи не став би просити
житло для віце-спікера.
"Як я можу нав’язувати людині те, чого вона не хоче? Такого апріорі бути не може! Я ж
не можу диктувати - живи там, або живи тут... Ініціатива в подібних речах абсолютно не
вітається", – розповів Шекера.
Щоб розставити крапки над "і", "Українська правда" поставила йому уточнююче
питання – що конкретно було підставою для написання запиту до ДУС для виділення будинку
Томенка.
Колишній керуючий справами апарату Верховної Ради відповів: "Звернення того, хто
займає відповідну посаду. В даному випадку ми говоримо про Миколу Володимировича
Томенка".
http://www.pravda.com.ua/news/2009/9/22/101984.htm
Андрей Кожемякин: "Партия регионов не заинтересована в повышении
соцстандартов"
София Пищик, ИнтерМедиа консалтинг
Партия регионов сама себя заблокировала, потому что всем понятно, что им не нужны
социальные законы. Им нужно просто заблокировать парламент, чтобы не было ни
государственного бюджета, ни поднятия этих стандартов, поскольку они переживают, что в
случае победы на президентских выборах должны будут выполнять свои обещания. Такое
мнение ИМК высказал заместитель лидера фракции БЮТ Андрей Кожемякин.
"Что касается разблокирования, то когда будут готовы все процедурные вопросы по
бюджету, мы сделаем все, чтобы парламент работал", - подчеркнул нардеп.
http://www.intermedia.org.ua/ru/news/info/76899
Сьогодні у ВР «кіна не буде». Регіонали звезуть бійців лише на завтра
Західна Інформаційна Корпорація
Партія регіонів ще зранку заблокувала трибуну Верховної Ради. Ще о 9 ранку регіонал
Михайло Чечетов сказав журналістам: «Cьогодні кіна не буде. Можливо, воно буде завтра».
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Трохи згодом перший заступник лідера Партії регіонів Олександр Єфремов пояснив, що
завтра, 24 вересня, Партія регіонів «звезе людей у зал, щоб дати результат по голосуванню по
соціальному питанню».
У ході Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту у Голови
ВРУ Володимира Литвина Єфремов сказав, що фракція ПР готова завтра підтримати
законопроект по підняттю соціальних виплат депутата від Блоку Литвина Олега Зарубінського.
Регіонал каже, що за підрахунками його політичної сили на виплати за законом
Зарубінського Україні потрібно трохи більше як 900 млн грн.
Своєю чергою, Голова Верховної Ради Володимир Литвин вкотре закликав регіоналів
дати працювати парламенту і сьогодні розблокувати президію, аби депутати змогли вирішити
ряд поточних питань, зокрема, кадрові призначення. Також Литвин нагадав народним
депутатам, що вони депутати, а не бандити. «Не потрібно творити бандитизм у Верховній
Раді», – сказав він. Литвин повідомив, що сьогодні підпише розпорядження щодо
відшкодування збитків ВР через ламання техніки.
Нагадаємо учора, 22 вересня, народний депутат від ПР Дмитро Шенцев у ході вечірнього
блокування зламав два спікерські мікрофони.
http://www.zik.com.ua/ua/news/2009/09/23/197309
Анатолий Толстоухов: "Либо Южная Осетия войдет в состав РФ, либо будет
независимым государством"
Оксана Шпортько, КИД
Когда парламент не работает, это не означает, что нардепы гуляют. Депутат-регионал
Анатолий Толстоухов на прошлой неделе успел побывать в Москве, Южной Осетии, принять
участие в мероприятиях, которые проходили в Киеве, а также заочно, благодаря своим
проектам, отметился в некоторых городах Украины: в Каневе, Черновцах, Херсоне,
Цюрупинске. Депутат не Фигаро, но и там, и тут...
- Анатолий Владимирович, кажется у вас в ПР появился конкурент. Вы слышали, как
Виктор Федорович пел в Луганске?
- Мы - не певцы, чтобы конкурировать. А Виктор Федорович, возможно, впервые
позволил себе то, что раньше слышали лишь его близкие друзья: общение через песню. Не буду
утверждать, но думаю, что все поняли, кто является ее автором. В молодости Виктор
Федорович потерял в шахте друга - тогда и родилась песня. Однажды он мне об этом
рассказал...
- А стихотворения свои не читал?
- Знаю, что писал: кто этого не делает в молодые годы? Это такая пора, когда менее
всего хочется политики, а больше всего романтики. Приходит любовь, а вместе с ней и
поэтические строки...
- Услышав пение, Вы не вспомнили кандидата в Президенты Бориса Ельцина, который
танцевал на сцене?
- Нет. Виктор Янукович всегда находится в трезвом состоянии. Во всяком случае, я его
другим не видел.
- Вы вернулись из Южной Осетии. Чем эта поездка отличалась от предыдущих?
- Действительно, мы в Южной Осетии второй раз. Прошлой осенью видели последствия
войны, в настоящий момент первые побеги возрождения: новый микрорайон "Московский"
(больше 200 коттеджей), школы, детские садики. Люди вернулись к жизни, хотя о войне
напоминает все вокруг.
С нами был депутат Сербии, боевой генерал, который принимал участие в трех войнах.
Он утверждает, что большей жестокости не видел, потому что удары были направлены на
объекты социальной сферы... Это поняли и в мире, признав Грузию агрессором. PR против
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России, война против Южной Осетии, удар по ООН, а как итог - поражение режима
Саакашвили.
- Венесуэла признала независимость Абхазии, Вы на осетинской земле сказали, что это
может сделать и Украина...
- Я говорил это год назад и не вижу оснований изменять позицию. Почему? Либо Южная
Осетия войдет в состав РФ, либо будет независимым государством. Грузия ее потеряла
навсегда. Какой должна быть позиция Украины?
Если быть точным, то я сказал следующее: "После выборов внешняя политика Украины
безусловно станет другой. Мы практически приблизимся к четкой позиции и относительно
признания независимости Южной Осетии и Абхазии". Мир меняется на глазах... Хорошо, что
это понимает и американский Президент Барак Обама и подтверждает своими действиями в
политике относительно России. "Україна молода" назвала Виктора Януковича после этого
"украинским УГО", хоть он еще ничего не говорил по этому поводу, кроме выступления в
прошлом году. Лучше бы в "УМ" определились, кто стоял в Тбилиси возле Саакашвили, по
чьей команде стреляли по детям и женщинам, по миротворцам... А теперь он в США будет
рассказывать о виновных в голодоморе и фашизме.
- В Москве украинские депутаты имели встречи и в Организации договора о
коллективной безопасности...
- Да, представители всех фракций встречались с генеральным секретарем ОДКБ
Николаем Бордюжей. Мы выходим из того, что Украина внеблоковая страна, но, чтобы
внешняя политика была сбалансированной и эффективной, должны изучать опыт и
сотрудничать не только с НАТО. Никаких других целей и заданий мы перед собой не ставим. В
настоящее время работа в ОДКБ ведется по следующим направлениям: координация
внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ; военное, военно-техническое,
военно-экономическое сотрудничество; совместное противодействие новым вызовам и угрозам
коллективной безопасности; сотрудничество с международными и региональными
организациями. Украина, например, активно задействована в инициированной в 2003 году
операции "Канал" (противодействие незаконному обороту наркотических средств). А разве
менее важны для нас проблемы незаконной миграции - операция "Нелегал", незаконного
оборота оружия - операция "Арсенал"? Сегодня и в НАТО все более понимание того, что
глобальная безопасность нуждается в сотрудничестве, координации, общих действиях. У нас, к
сожалению, как в "Свадьбе в Малиновке": постоянно меняют шапки на голове в зависимости от
внешних ветров. Не удивительно, что до сих пор не имеем Закона "Об основных принципах
внешней и внутренней политики".
- В воскресенье "Екологічна варта" провела шествие по Хрещатику. С чем это связано?
- "Екологічна варта" - всеукраинский детский союз, созданный при поддержке
Всеукраинской экологической лиги. Ей исполнилось 10 лет. Дети приехали со всей Украины,
чтобы еще раз сказать себе и всем: они за защиту природы, окружающей среды, своего и
нашего будущего. Во всех областях Украины имеем 40 тысяч членов, которых объединила
"Екологічна варта", еще больше защитников природы объединила Всеукраинская
экологическая лига.
- В связи с финансовым кризисом, бюджетными проблемами работа над балетом
"Легенда о князе Кие" не остановилась?
- Слава богу, нет. Евгений Федорович Станкович буквально накануне своего дня
рождения закончил работу над музыкой к балету. Сейчас очень многое зависит от художников.
Руководство Национальной оперы и балета, как говорится, в ожидании и предчувствии... И мы
надеемся, что к следующей весне успеем...
- Творческий процесс - как бурная река. А в ней всё гладко и тихо не бывает. Вы часто
выходите из себя, переживаете, может даже обижаетесь?
- Из себя я стараюсь не выходить: потом возвращаться к себе неудобно. А обид на людей
вообще не держу. Возможно, это психологически и трудно, но по-другому мне будет больнее.
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- Это характер или влияние политики?
- Сейчас уже, наверное, и одно, и другое. Жизнь научила, политика наложила свой
отпечаток. И поэтому я стараюсь работать, не подавляя права, инициативы других, думая
вместе с ними о наилучшем результате.
- А выборы не влияют на восприятие Ваших планов другими?
- Люди разными как были, так и остаются. Но за 18 лет можно научиться отличать, что в
интересах Украины, а что в личных целях.
http://zadonbass.org/politicnews/message.html?id=112963
Пустит ли Тимошенко парламент по миру?
Анна Мамонова, Сейчас
Депутаты Верховной Рады собрались на переговоры к Юлии Тимошенко.
Парламентарии шокированы тем, что правительство ужало траты на народных избранников до
полмиллиарда гривен, при необходимом миллиарде. Предложенных правительством денег едва
хватит на зарплаты народных слуг.
В сравнении с 2009 годом бюджет парламентариев урезан на 92 млн. грн. В 2009 году
правительство выделило на содержание Верховной Рады около 670 млн. грн., а в 2010-ом
намерено дать 578 млн. грн. "Это тот случай, когда Верховная Рада будет выживать из
последних сил", - заявил интернет-газете "СЕЙЧАС" член регламентного комитета Верховной
Рады Сергей Сас.
В сравнении с 2009 годом бюджет парламентариев урезан на 92 млн. грн.
578 млн. грн. хватит на выплаты зарплат депутатам и их помощникам, утверждает в
комментарии интернет-газете "СЕЙЧАС" член регламентного комитета Верховной Рады Лев
Бирюк. Парламенту не достаточно средств для существования выделенных в 2009 году. Почти
все 670 млн. грн. они "проели" в первом полугодии, хотя для экономии в парламенте ввели
лимиты на телефонные разговоры и командировки, ограничили количество полетов депутатов
по Украине до четырех раз. "Срезали затраты на телефонную связь, отменили развозку
работников аппарата, заморозили строительство здания комитетов на Садовой, ни копейки не
выделили на строительство квартир депутатам. Но денег все равно мало" - жалуется вицеспикер Николай Томенко.
Чтобы в 2009 году сотрудники аппарата получали зарплаты, депутаты командировочные, а гостиница "Киев" - средства за проживание депутатов в ее номерах,
парламенту до конца года нужно как минимум еще 97 млн. грн.
Поэтому уменьшение содержания до 578 млн. грн. доконает законодательный орган,
говорит Бирюк. "В Верховной Раде придется отключить компьютеры, интернет, телефоны.
Документы будем подготавливать на печатных машинках. Работа остановится окончательно", предрекает депутат.
У Верховной Рады есть одиннадцать статей расходов, рассказывает Сас. От организации
законотворческой деятельности депутатов до капитального строительства и ремонта. "В 2008
году наш бюджет был около 850 млн. грн. Тогда мы закончили год только с одним долгом - 18
млн. грн. за капитальный ремонт парламентских комитетов по улице Садовой, 3", - говорит он.
Теперь же, из-за урезанного финансирования в 2009 году, к этой задолженности
приплюсовались долги на двадцать миллионов гривен.
10 млн. грн. парламент задолжал гостинице "Киев", в номерах которой проживают
иногородние депутаты. Около 500 тыс. грн. депутаты должны авиакомпаниям. Растет долг за
аренду спутника, который транслирует заседания Верховной Рады. Средств не хватает на
освещение деятельности депутатов на телеканале "Рада".
"С 2005 года Верховная Рада не построила ни одного многоэтажного дома, - говорит
Сас. - В бюджете-2009 на капитальные расходы ВР заложено всего 12 тыс. грн." На эти деньги
Інформаційне управління апарату Верховної Ради України

17
и фундамент не возведешь, добавляет Бирюк. Если в скором времени состоятся выборы, то
селить иногородних депутатов будет некуда.
"Экономия уже такая, что стыдно признаться, - возмущается Бирюк. - Я член
парламентской ассамблеи ОБСЕ. Чтобы принять участие в заседании, я вынужден селиться в
гостинице за границей за собственные деньги. Правительство делает все, чтобы депутаты
ходили и зарабатывали где-то на стороне".
А способов для "левого" заработка у народных слуг предостаточно. На правах
анонимности один из молодых депутатов рассказал, что стоит кому-то подать законопроект, как
несколько депутатов регистрируют схожие инициативы. А чем больше клонов, тем меньше
шансов, что закон примут. Чтобы ловкачи сняли свои законопроекты, приходится платить
деньги.
Не вымирает в стенах парламента традиция подкупать депутатов, чтобы те голосовали за
"нужные" проекты. "Законопроекты "для людей" могут пролежать в парламенте годами, говорит источник. - Но как только появляется законопроект о распределении бюджетных
средств или льгот для бизнеса, парламентарии оживляются".
Чтобы избежать банкротства Верховной Рады, депутаты пойдут к Тимошенко на
переговоры, рассказывает Сас. "Думая, что регламентный комитет проведет подсчет, мы с
правительством найдем общий язык и увеличим расходы на парламент", - сказал депутат.
Выбивать деньги парламентарии будут методично. Сначала в поисках компромисса на
улицу Грушевского пойдет спикер Владимир Литвин, затем председатель профильного
комитета Александр Ефремов. "Я также попытаюсь донести до премьера и министров позицию
комитета", - пообещал Сас.
Для нормального существования Верховной Рады необходимо около 900 млн. грн.,
рассказывает интернет-газете "СЕЙЧАС" член регламентного комитета Верховной Рады
Владимир Каплиенко. "Мы создаем свой бюджет снизу вверх, рассчитываем все по
потребностям. И если у депутатов есть потребности в поездках по регионам, их нужно
оплачивать", - говорит депутат.
Сам Каплиенко относится к штрафной группе депутатов. В нынешнем году он наговорил
по телефону на 5 тыс. 700 грн., а согласно распоряжению регламентного комитета Верховной
Рады, в 2009 году растраты депутата на телефонной связи не должны превышать 5 тыс. грн. То
есть у Каплиенко перерасход на 700 грн. "Я не звонил за рубеж, моим помощникам запрещено
пользоваться служебным телефоном (я им купил за свои деньги безлимитки). Я звонил
исключительно в свой округ по работе. Но у меня все равно перерасход", - возмущается
депутат. Любые попытки ужать бюджет парламента до 500 млн. грн - фикция, резюмировал
бютовец.
Если правительство откажется увеличить расходы Госбюджета на депутатов, то
Верховную Раду в 2010 году ждут увольнения. "У нас много людей работают уже после выхода
на пенсию. Есть специалисты, без которых обойтись не возможно, а есть обычный персонал,
который после выхода на пенсию остался работать", - рассказывает Сас.
Чтобы сэкономить на бензине, сотрудников аппарата лишат права пользоваться
автотранспортом на постоянной основе. "А то чиновник сидит на совещаниях часами, а
водитель спит в машине. Пусть привыкают пользоваться машинами только по надобности", поясняет Сас.
Необходимо монетизировать привилегии парламентариев, продолжает Сас. Раз в месяц
выдавать каждому парламентарию определенную сумму денег, которую он потратит по своему
усмотрению: "Кто на перелеты, кто на телефонные разговоры, кто на покупку книг, кто на
аренду зала для встречи с избирателями. Если тебе не хватило средств - твои проблемы,
остальные растраты за свой счет. Так депутаты научатся экономить".
Но самой существенной помощью для бюджета станет отмена депутатских льгот.
Отмена нормы о получении народными слугами бесплатных квартир в Киеве или выделении им
денежных компенсации на приобретение жилья станет спасательным кругом для бюджета,
говорит Сас. Под нож необходимо пустить такие "жирные" льготы, как выплата экс-депутату
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100% зарплаты (около 14 тыс. грн. в месяц) в течение двух лет в случае невозможности
трудоустройства. Или выплата неработающему экс-депутату (со стажем не менее 25 лет для
мужчины и 20 лет для женщины) материальной помощи в размере 50% от оклада с надбавками
(около 7 тыс. грн. в месяц) до достижения пенсионного возраста.
Всего же во время кризиса и до него депутату помогают выжить около сорока льгот.
Среди них есть оправданные, например предоставление за счет государства помещения для
встречи с избирателями. Есть абсурдные: членам семьи народного депутата перерыв в работе
из-за переезда в Киев зачисляется как стаж. Есть и материальные, которые рядовым украинцам
и не снились:
- депутатам присваивается 1 ранг госслужащего;
- страхование депутатов и экс-депутатов на сумму десятилетнего содержания;
- отпуск 45 календарных дней с выплатой матпомощи на оздоровление в размере не
менее двух окладов (около 28 тыс. грн.);
- при досрочном роспуске парламента депутат получает матпомощь в размере трех
окладов (42. тыс. грн.);
- при выходе на пенсию депутатам выплачивается 12 окладов (около 160 тыс. грн.), а
пенсия составляет 80% от оклада действующего парламентария (около 12 тыс. грн);
- бесплатные путевки в санатории для депутатов, экс-депутатов и членов их семей;
- бесплатное лечение депутатов и экс-депутатов в ведомственных поликлиниках;
- действующий парламентарий может за счет государства пользоваться транспортом,
кроме такси. Экс-депутат после выхода на пенсию имеет право один раз в год за счет
государства прокатиться любым видом транспорта по Украине;
Отказываться от "барских" замашек парламентарии не намерены. После досрочных
выборов в 2007 году, в парламенте было зарегистрировано два законопроекта об отмене
депутатских льгот. Первый - автор Анна Герман - провалила Партия регионов в июне 2008 года.
Если бы его приняли, то экономия составила бы 173 млн. грн. Второй - автор премьер-министр
Юлия Тимошенко - был зарегистрирован в декабре 2008 года и успешно "похоронен" в
регламентном комитете. Документ не вынесен на голосование и неизвестно, когда его
рассмотрят в сессионном зале. В правительстве считают, что при принятии законопроекта на
депутатах можно было бы сэкономить до 150 млн. грн.
http://www.seychas.com.ua/news/2009/9/22/13662.htm

Телебачення і радіомовлення
Верховна Рада так і не прийняла жодного законопроекту щодо мінімалки
"Студія "1+1", ТСН
Ілона ДОВГАНЬ, ведуча: Верховна Рада сьогодні обнадіяла - запрацювала. На порядку
денному було кілька законопроектів, які мають підвищити соціальні стандарти. Вирішили
голосувати не картками, а поіменно, тож фракції почали терміново скликати відсутніх
депутатів. Віктор Янукович навіть перервав візит на Сумщину, аби підняти руку за підвищення
пенсій та дотації. Але не склалося. Дарма їхав. Радилися, радилися і Раду знову заблокували. В
парламенті працювала Ірина Павленок. Вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, що ж завадило
депутатам проголосувати, чому знову заблокували, повернулися в звичне русло?
Ірина ПАВЛЕНОК, кореспондент: Ілоно, насправді ще зранку здавалося, що блокаді
кінець. Депутати знімали агітаційні плакати, які прикрашали сесійну залу уже більше місяця.
Залишили тільки один, власне, за президією. На його фоні Володимир Литвин і відкрив
засідання. Депутати домовилися, що питання соціальних стандартів вони вирішуватимуть
персонально. Тобто підняттям рук, а не картками. Це означає, що взяти участь змогли би тільки
ті депутати, які фізично були у залі. Усього розглядали 4 законопроекти. Один "литвинівця"
Зарубінського, решта належить "регіоналам". Прожиткові мінімуми, які пропонують ці
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законопроекти, на які пропонують прожити людям, коливаються від 700 до 1,5 тисячі гривень.
Заступник міністра фінансів, який був у залі, закликав не голосувати за жоден. Назвав їх
популізмом і сказав, що забезпечувати ці обіцянки нічим. Пряма мова.
Володимир МАТВІЙЧУК, заступник міністра фінансів: "Фінансування може бути
здійснене лише за рахунок збільшення дефіциту бюджету, збільшення рівня інфляції,
перекладання на дітей і внуків нинішніх боргів, збільшення безробітних. І це є гріх перед
всевишнім і людьми".
Ірина ПАВЛЕНОК, кореспондент: "Регіонали" обіцяли підтримувати усі законопроекти,
утім не вдоволені були тим, що голосувати треба підняттям рук. Значної частини представників
Партії регіонів не було у залі. Сам Віктор Янукович змушений був у другій половині дня
терміново повернутися до парламенту. І перш, ніж зайти у зал, він заявив, що голосування
підняттям рук - це махінація, як він висловився, коаліційних факірів, оскільки, мовляв, ці люди
знали, що багатьох парламентарів немає у залі, і відтак спробували провалити голосування за
соціальні стандарти. Спочатку "регіонали" спробували скасувати це рішення, голосувати
персонально. Коли це не вдалося, заблокували трибуну.
Віктор ЯНУКОВИЧ, Голова фракції Партії регіонів: "Голосувати сьогодні, не
відкладати, в цьому залі. Не займатися клоунадою. В цьому залі голосувати сьогодні соціальні
стандарти. Якщо ви хочете зірвати це питання, голосування, ми вам не дозволимо".
Ірина ПАВЛЕНОК, кореспондент: У Блоці Юлії Тимошенко заявили, що вони не
підтримуватимуть жоден законопроект, не голосуватимуть. Утім, власне, на голосуванні вони
теж наполягали, хоча хотіли якраз, щоб голосували люди, які присутні у залі, персонально.
Спікеру Литвину не вдалося втихомирити зал. У нього почали просто виривати мікрофон. На
тому засідання і закрили.
Володимир ЛИТВИН, Голова ВР України: "У зв'язку з тим, що звучать погрози,
особисто на мою адресу і немає можливості проводити засідання, я лише одне скажу перед тим,
як закрити засідання. Люди добрі, схаменіться, що буде з країною в результаті, якщо підете на
поводу у них. Я оголошую вечірнє засідання Верховної Ради України закритим".
Ірина ПАВЛЕНОК, кореспондент: Власне, проблема парламентського піке залишається
невирішеною. Завтра, вірогідно, депутати почнуть із цієї ж ноти - соціальні стандарти. І як
прогнозують багато із парламентарів, та ж сама блокада. Ілоно?
Ілона ДОВГАНЬ, ведуча: Дякую, колего.
Києво-Печерську лавру можуть забрати у міста
5 канал, Київський час
Олена МЯЧИНА, ведуча: Києво-Печерську лавру можуть забрати у міста. Народні
депутати ініціюють передачу заповідника у державну власність, про це йдеться у відповідному
проекті постанови Верховної Ради. Народні обранці стверджують, що КМДА не стежить
належним чином за станом Лаври. У продовж останніх років вона зазнала численних
руйнувань. Від так Лавру можуть виключити зі списку світових пам'яток ЮНЕСКО.
Керівництво заповідника, ініціативу Парламенту підтримали, мовляв Лавра має національний
статус, тому має підпорядковуватися державі.
Гість студії - Михайло Папієв, народний депутат, Партія регіонів
5 канал, Час
Лариса ГУБІНА, ведуча: Досі незрозуміло, чи знято блокаду з трибуни парламенту.
Депутати сьогодні нібито взялися до роботи, вирішили голосувати за соціальні закони
поіменно. "Регіонали" дочекалися свого лідера, заявили, що такий спосіб голосування їм не
підходить. Під вечір робота знову не склалася.
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Володимир ЛИТВИН, голова ВРУ: "Я ставлю на голосування про відкладення прийняття
рішення. Ну чого ви поспішаєте? Ще ж не проголосували, шановні колеги. Встигнете. Сядьте,
будь ласка. Вам же треба проголосувати. Потрібна непрацююча Верховна Рада України. Будь
ласка, надумаєтесь - скажете".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Отже, про роботу Верховної Ради та про соціальні стандарти
говоримо сьогодні в студії. Михайло Папієв, народний депутат від Партії регіонів, - гість нашої
програми. Доброго вечора, пане Михайле.
Михайло ПАПІЄВ, народний депутат, Партія регіонів: "Доброго вечора".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Скажіть, будь ласка, по завершенні сьогоднішнього дня Партія
регіонів зняла блокаду з трибуни парламенту, і завтра буде працювати парламент, яка ваша
інформація?
Михайло ПАПІЄВ: "Давайте поговоримо про початок робочого дня".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Ви мене так зразу повернули в інший бік, в мене спланована
програма.
Михайло ПАПІЄВ: "Тому що треба завжди говорити людям правду, і вони мають мати
повну інформацію".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Ми тільки правду будемо говорити.
Михайло ПАПІЄВ: "От дивіться, коли ми заявили вчора, що ми розблоковуємо трибуну,
що ми не будемо блокувати, і що необхідно сьогодні в розгляд поставити соціальні
законопроекти, після цього коаліція почала з того, що вони в порушення регламенту - 37-ї
статті - особисто голова Верховної Ради вніс постанову про зміну способу голосування. І вони
зранку провокували на те, щоб ми заблокували трибуну зранку, і вони звернулися до
українського народу і сказали: "От бачте, "регіонали" знову не хочуть в розгляд ставити
законопроекти". От, але вони не очікували, що ми не заблокуємо…"
Лариса ГУБІНА, ведуча: Наскільки мені відомо, ця постанова голови Верховної Ради,
про неї було відомо ще вчора, і ми вчора обговорювали спосіб голосування можливий в цій
студії.
Михайло ПАПІЄВ: "До постанови цієї ніхто серйозно не відносився, бо я процитую вам
37-му статтю регламенту: "Голосування руками передбачається тільки в разі, коли несправна
електронна система голосування". Тому голова Верховної Ради, він прекрасно знає регламент,
ми серйозно не відносилися до проекту цього, бо уявити собі, що голова Верховної Ради в
порушення регламенту вносить це до порядку денного, це була пряма провокація Партії
регіонів, щоб ми заблокували трибуну зранку, але ми цього не зробили".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Пане Михайло, а чому так принципово для "регіоналів" спосіб
голосування? Якщо на вершині всього поставлені соціальні питання, і це дійсно важливо, і Рада
зібралася, щоб проголосувати, і розблокували, лише спосіб голосування може це все зупинити,
на вашу думку?
Михайло ПАПІЄВ: "Тому що не можна підходити до питань вибірково. Тоді давайте так,
давайте проголосимо, що до завершення Верховної Ради цього скликання ми всі тоді питання
порядку денного - і проект бюджету, і кадрові питання, і всі інші питання - будемо голосувати
вставанням, підпригуванням, підскакуванням, ляганням і ще в якийсь спосіб. Шановні, ну не
можна зводити Верховну Раду України до якогось абсурду".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Чи може бути причиною цього всього те, що просто
"регіоналів" не було достатньо сьогодні в сесійній залі, і якби відбувалося поіменне
голосування вставанням, то за запропонований вами ж законопроект ваша партія, ви як
політична сила не проголосували б?
Михайло ПАПІЄВ: "Наші проекти, сьогодні практично всі народні депутати України
Партії регіонів, вони о 16-й годині знаходилися в залі, Віктор Федорович Янукович, лідер нашої
фракції, був же з робочим візитом, ви знаєте, що сьогодні свято, сьогодні - День партизанської
слави…"
Лариса ГУБІНА, ведуча: Знаємо.
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Михайло ПАПІЄВ: "В Сумах. І Віктор Федорович Янукович о 16-й годині вже був в залі
для того, щоби голосувати за цим законопроектом. І тут питання ще в іншому. Сьогодні,
подивіться, фракція комуністів підтримує цей законопроект, фракція Блоку Литвина підтримує
цей законопроект, група "За Україну" підтримує законопроект, "Єдиний центр" підтримує,
тобто голосів для цього законопроекту, для прийняття його в реальному режимі, як
передбачено регламентом, є. Є одне - намагання правлячої коаліції не прийняти закон. Хоча
давайте згадаємо ті виступи, які були в Верховній Раді України, ви зверніть увагу, всі фракції
сказали, що так, законопроекти, вони мають підґрунтя, і прожитковий мінімум треба
підвищувати. Не хочуть цього робити представники діючої влади, представники уряду".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Сьогодні був шанс, якби "регіонали" погодилися на спосіб
голосування. Ви назвали велику кількість фракцій, які готові голосувати.
Михайло ПАПІЄВ: "Аргументацію я вам сказав так: не можна робити виключення з
якихось питань, бо тоді всяке виключення, воно стає нормою. Ми - законослухняні народні
депутати України. Якщо ми призначали і Кабінет міністрів, і інші…"
Лариса ГУБІНА, ведуча: Це ваше принципове питання - спосіб голосування, яке знову
може зупинити роботу Верховної Ради, як от-от сьогодні тільки почала працювати. Якщо й
завтра, скажімо, не повернеться до старого способу голосування, ви будете наполягати на
своєму?
Михайло ПАПІЄВ: "Сьогодні всі народні депутати України визнали, що наш
законопроект, він будується на показниках уряду України, уряду, який оприлюднив 18 вересня
2009 року, оприлюднив фактично розмір прожиткового мінімуму, і сьогодні аргументів…"
Лариса ГУБІНА, ведуча: Тобто дисонансу ніякого вже не буде з проектом?
Михайло ПАПІЄВ: "Аргументів уряду, чому не голосувати цей закон, вони визнали, що
вони кожному пенсіонеру не доплачують щомісяця 250-300 гривень, працівнику бюджетної
сфери - 800-1000 гривень. Пояснити людям, чому вони не голосують за цей закон, вони не
можуть. Тому вони намагаються у всілякий спосіб - зміни голосування і інший - відтягнути це
питання, але Партія регіонів України, вона і надалі буде відстоювати інтереси громадян
України".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Знаєте, я хочу сьогодні нагадати нашим глядачам слова
Миколи Томенко про те… він сказав, що, власне, країна втрачає, коли парламент не працює.
Давайте послухаємо і потім далі продовжимо розмову.
Микола ТОМЕНКО, заступник голови ВРУ: "Я ставлю собі запитання, що отримали
ініціатори блокування? Я не знаю. Але я знаю, що втратила Україна за цей період. Україна за
цей період втратила не реагування парламенту на ситуацію на фінансовому ринку і ситуацію з
обвалом гривні. Україна втратила відсутність низки дуже важливих антикризових
законопроектів. Україна втратила не проголосовані законопроекти про місцеве самоврядування.
І Україна втратила відповідальність і віру в те, що ця влада може боротись не між собою, а
боротися за країну і боротися з кризою".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Отже, за словами Миколи Томенка, багато втрачено, і причина
цього - це неробочий стан Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, який компроміс ви бачите у цій
ситуації? Його ж потрібно шукати.
Михайло ПАПІЄВ: "Компроміс один: має бути політична відповідальність. Якщо
сьогоднішня коаліція, якої у Верховній Раді, ми знаємо всі, що цієї коаліції немає, не внесла
жодного законопроекту стосовно подолання фінансової кризи, стосовно стримування цін…"
Лариса ГУБІНА, ведуча: Це не компроміс, це знову починаєте критикувати коаліцію, а
треба шукати щось спільне. От спільне…
Михайло ПАПІЄВ: "Спільне одне - треба виконати, наш закон базується на нормі
Конституції України. От уявіть собі, я зараз маю пояснювати громадянам України, що, шановні,
необхідно, щоби президент України, прем'єр-міністр України виконували Конституцію
України. Ви можете заперечити мені щось?"
Лариса ГУБІНА, ведуча: Не можу.
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Михайло ПАПІЄВ: "Не можете. А наш закон базується на 46-й статті Конституції
України. Я кажу, треба і необхідно сьогодні виконувати закон України про прожитковий
мінімум, про соціальні стандарти, про оплату праці. Ви згодні з цим? Згодні. Треба виконувати
рішення Конституційного суду. Тому треба приймати цей закон. Цей закон базується на
Конституції і інших законах України".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Якщо цей закон буде прийнято, можете образно розказати, як
зміниться життя звичайного українця?
Михайло ПАПІЄВ: "Зміниться життя. Ми скомпенсуємо сьогодні, проведемо індексацію
грошових доходів громадян по відношенню до цін. З жовтня минулого року діючий уряд
Тимошенко заморозив заробітні плати, пенсії. При цьому як зросли ціни? Купівельна
спроможність громадян зменшилася в півтора рази. От у мене таблиця є, там де чітко і ясно
показано, наскільки менше сьогодні продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг
можуть купити громадяни України за заробітну плату і пенсію липня поточного року і липня
минулого року - в півтора рази менше. Нам необхідно сьогодні вирішити два питання. Перше,
що це стримати ціни, бо уряд не займається взагалі питанням регулювання цін. У нас ціни
стрімко зростають. І нам сьогодні треба скомпенсувати громадянам України в доходах сімей
саме втрати їх від зростання цін. А це робиться підвищенням заробітних плат і пенсій. Це
робили всі уряди".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Дозвольте. Скажіть, будь ласка, чому фракції Партії регіонів не
зосередитися на проекті бюджету, який запропонував уряд, і саме в цей проект уже вносити ці
цифри і ці показники, про які ви говорите, а не займатися блокуванням і говорити, що потрібно
приймати цей закон зараз?
Михайло ПАПІЄВ: "Тому що діючий уряд, він знову намагається обманути людей. От
дивіться, зараз всі хочуть нас заставити говорити про бюджет 2010 року, де уряд планує в
грудні 2010 року трошки підвищити пенсії, трошки підвищити заробітні плати. Шановні, ми всі
прекрасно знаємо, що бюджет 2010 року буде виконувати абсолютно інший уряд і інший
прем'єр-міністр. Підписувати закон буде абсолютно інший президент України. А ми говоримо,
шановні, не треба обманювати людей обіцянками 2010 року. Давайте зробимо в 2009 році і вже
з першого жовтня скомпенсуємо людям зростання цін. В першу чергу, малозахищених,
інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт. Якщо діючий уряд проти цієї категорії людей, то цей діючий
уряд має піти у відставку і дати право зробити це іншому уряду. Інший уряд знайде гроші і
стабілізує ціни і підвищить доходи громадян".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Хочу подякувати вам, що прийшли до нашої студії. З нами був
Михайло Папієв, народний депутат від Партії регіонів.
Гість студії - Андрій Сенченко, народний депутат, БЮТ
5 канал, Час
Лариса ГУБІНА, ведуча: Про соціальні стандарти для українців далі говоримо в студії.
Андрій Сенченко, народний депутат від БЮТу, - гість нашої програми далі. Доброго вечора,
пане Андрію.
Андрій СЕНЧЕНКО, народний депутат, БЮТ: "Добрый вечер".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Ми таку сумну картину змалювали в матеріалі про споживчий
кошик. Ви погоджуєтеся, що треба щось змінювати, тому що ці стандарти, про які ми щойно
сказали, вони смішні і страшні?
Андрій СЕНЧЕНКО: "Более того, я хочу сказать, что это стандарты еще Советского
Союза, которые достались в наследство Украине, и ни при одном президенте, ни при одном
премьере руки не дошли до смены".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Може саме зараз час?
Андрій СЕНЧЕНКО: "Вы знаете, я могу сказать, что, безусловно, правительство
Тимошенко в 2007 году, приходя в кабинеты на Грушевского, шло с твердым намерением
изменить систему исчисления, привести ее к реалиям жизни, и второе - наполнять сборкой этот
Інформаційне управління апарату Верховної Ради України

23
кошык. Но проблема заключается в том, что на время работы этого правительства пришелся
разгар мирового экономического кризиса. И сегодня мы можем фантазировать, можем обещать
все, что угодно, но при этом мы должны понимать, что страна по-прежнему находится на грани
экономического краха. И вот сегодня заступить ту черту, которая может просто привести к
обвалу, нельзя. И правительство очень четко осязает эту черту".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Тобто тільки економічна криза є причиною того, що така
дискусія, я би сказала навіть, блокадна дискусія в парламенті щодо соціальних стандартів?
Андрій СЕНЧЕНКО: "Ну, безусловно. Вот давайте, если мы проявим позиции, в течении
всего времени, скажем так, споров Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко, то нас всегда
обвиняли в популизме, нас всегда обвиняли в излишних социальных расходах, в том числе
"Юлина тысяча", в том числе, там, повышение зарплат, пенсий и так далее, а сейчас, когда
стало удобно, говорят: "Ну как же так? Вы же сдерживаете. Вот мы, Партия регионов,
предлагаем…" Так вы ж все время тормозили. Мы сейчас просто занимаем трезвую позицию".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Таке враження складається, що БЮТ займає безкомпромісну
позицію. Тому що сьогодні Іван Кириленко сказав, що фракція Блоку Юлії Тимошенко не
голосуватиме за жоден з п'яти законопроектів стосовно підвищення соціальних стандартів. Я у
пана Папієва питала, як будуть шукати компромісу у парламенті для того, щоб робота все-таки
тривала далі, і у вас хочу запитати. З такими заявами, як?
Андрій СЕНЧЕНКО: "К сожалению, Партия регионов выдвигает невыполнимые
ультиматумы, а потом говорит: давайте искать компромисс и плюс-минус, там, полпроцента.
Компромиссом было бы то, на что мы очень тяжело согласились, когда мы предложили им
войти в коалиционное правительство и всем другим политическим силам, умерив всякие
политические амбиции ради спасения страны, ради, в том числе, обеспечения каких-то, так
сказать, разумных социальных стандартов. Они отказались, они попрятались где-то на дачах,
там, воюют, так сказать, за свою собственность, недвижимость. А в это время правительство
Тимошенко, так как пишут на каждом углу, оно в это время работает".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Чи може бути компромісом переговори щодо того, що розгляд
проекту бюджету на наступний рік в частині соціальних видатків - мінімальної зарплати і пенсії
і прожиткового мінімуму - буде предметом переговорів з Партією регіонів, щоб зараз не було
блокади в парламенті?
Андрій СЕНЧЕНКО: "Вы знаете, мы вообще считаем, что бюджет должен быть
предметом переговоров всех политических сил. Но я хочу напомнить, Янукович до появления
проекта бюджета уже сказал: "Мы не будем за него голосовать". Поэтому еще раз, мы готовы
выслушать любые разумные предложения. Но делать это не под ковром, чтобы потом не было
разговоров, что на что поменяли, а публично в зале разблокированного парламента, что
предлагает Партия регионов, аргументы за, против - проголосовали и работаем".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Все ж таки, повертаючись до споживчого кошика, 9 років його
не переглядали. Коли уряд Тимошенко планує це робити? Криза невідомо ще скільки
триватиме.
Андрій СЕНЧЕНКО: "Вы знаете, если бы политическая элита страны, значительная час
политической элиты, работала не против собственной страны и не за свой эфемерный имидж
воевала, а за укрепление экономических позиций Украины в мире, то можно было бы говорить,
что мы, может быть, чуть раньше среднего уровня, так сказать, стран начнем выходить из
кризиса. Сегодня, когда огромные политические силы тормозят выход страны из кризиса, то,
конечно, нам надеяться на то, что мы будем первые в этом процессе, нельзя. А изменение вот
этой потребительской корзины и ее наполнение, безусловно, связанно с выходом из
политического и экономического кризиса, как двух связанных кризисов, которые сдерживают
движение страны".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Сьогодні ми сподівалися побачити поіменне голосування і
побачити, хто приїхав на роботу до Верховної Ради. Але так сталося, що голосування не було.
Віктор Янукович переконаний, що ручне голосування за соціальні стандарти - це шлях
обдурити громадян. Давайте послухаємо.
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Віктор ЯНУКОВИЧ, лідер Партії регіонів: "Якщо 18 років в Україні голосували
картками, а сьогодні знайшли засіб змінити засіб голосування для того, щоб завалити цей закон,
знайшлись факіри, які знову шукають методи, як обдурити громадян країни. Це не пройде".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Якщо ж все-таки сподіватися на завтрашню роботу в
парламенті, чи можливе завтра переголосування і повернення до старого способу картками,
щоб зняти це питання?
Андрій СЕНЧЕНКО: "Вы знаете, по моей информации, Партия регионов намерена
блокировать завтра парламент именно потому, что у них нет голосов как за то, чтобы встать в
зале каждому депутату и проголосовать за какое-то решение или против этого решения, и не
хватает голосов для того, чтобы отменить ранее принятое решение о способе голосования. Вот
эта растерянность, которую можно наблюдать, глядя на Януковича, она обусловлена тем, что 65
народных депутатов из фракции Партии регионов не явились не просто потому, что они
прогуляли, да, кто-то где-то лежит на пляже на теплых островах, но часть этих людей - это
работодатели, которые понимают, каковы последствия принятия этого закона - это крах
экономики предприятий, экономики Украины, потому что это не только ведь припирает к стене
правительство с требованием повысить заработные платы бюджетникам, это всю изменяет
систему, так сказать, заработной платы предприятий всех форм собственности и просто
обанкротят 80% экономики страны".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Ви зараз говорите про внутрішню кризу і внутрішню суперечку
в самій Партії регіонів?
Андрій СЕНЧЕНКО: "Конечно. У них нет решения. Вы знаете, то, что Партия регионов
трещит, это слышно давно. То, что две третьих депутатов сегодня снуют в Кабмин и пытаются
присягать верности, это тоже известно. То, что в моем родном Крыму Партия регионов
разваливается на куски, и это наблюдает весь Крым, это тоже известно. И последняя капля, так
сказать, которая, я думаю, что вывела Януковича из себя, это то, что они в воскресение с
треском проиграли БЮТу выборы в поселке Морское в Крыму, это зона Судака, это примерно
то же самое, что проиграть выборы в центре Донецка".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Повернемося все-таки до роботи парламенту. Скажіть, будь
ласка, в такій ситуації в такому разі, яке майбутнє цього парламенту, ну, скажімо, на найближчі
місяці?
Андрій СЕНЧЕНКО: "Вы знаете, мы сделаем все для того, чтобы парламент работал,
потому что парламент очень сильно задолжал стране".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Я не бачу ніякого виходу зараз.
Андрій СЕНЧЕНКО: "Ну, хочу вам сказать, что наша фракция дисциплинирована: в 9
заседание фракции, и мы все приходим, как ни тяжело, сколько у нас ни есть забот в округах, у
кого какие-то, так сказать, семейные проблемы, мы все приходим в надежде, что удастся
возобновить работу парламента. И будем это делать, и будем работать с рядовыми депутатами
из фракции Партии регионов, потому что там много вменяемых людей".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Я хочу вам подякувати, що прийшли до нашої студії. З нами
був сьогодні Андрій Сенченко, народний депутат від БЮТу.
Новым блокированием и поломанными микрофонами завершился этот день в
парламенте
5 канал Время новостей
Валерий КЛИМЕНКО, ведущий: Новым блокированием и поломанными микрофонами
завершился этот день в парламенте. А началось все со способа голосования. С утра решили
делать это персонально, поднимая руку. Не довольные такой инициативой регионалы
попробовали вернуть карточную систему, но эта идея не нашла поддержки. В итоге, Партия
регионов обвинила коалиция в нежелании поддерживать социальные законопроекты. Трибуна
снова оказалась в осаде. Детальнее Ольга Снисарчук.
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Ольга СНИСАРЧУК, корреспондент: Встали - и проголосовали. Такая идея депутатам
сразу не понравилась. В зале не просто кресла - целые ряды пустуют.
Ганна ГЕРМАН, народный депутат Партии регионов: "Які ви маєте приводи, наприклад,
звинуватити мене в тому, що я не відповідальна за своє голосування і за своє рішення. Що це
значить, що мене будуть попліскувати по плечу і казати, чи я відповідаю за те, що я голосую, чи
ні?".
Иван КИРИЛЕНКО, лидер фракции БЮТ: "Я хочу вибачитися перед автором
законопроекту, членом коаліції за те, що ми не зможемо підтримати законопроект навіть члена
коаліції. Навіть не піднімайте наших депутатів: ми голосувати не будемо за жоден з даних
законопроектів!".
Ольга СНИСАРЧУК, корреспондент: Три законопроекта - литвиновцев и двух
регионалов - рассматривают весь день. Приложение на увеличение соцстандартов - от 700
гривен до 1,5 тысячи. Вердикт правительства - все три проекта не годятся.
Владимир МАТВИЙЧУК, заместитель министра финансов: "Фінансування може бути
здійснено лише за рахунок збільшення дефіциту бюджету, збільшення рівня інфляції,
перекладання на дітей і онуків нинішніх боргів".
Ольга СНИСАРЧУК, корреспондент: Депутаты тянут время, неофициально - заполнить
пробелы в рядах. Экстренно из Сум в Раду мчится Виктор Янукович.
Виктор ЯНУКОВИЧ, лидер фракции Партии регионов: "Вони спочатку послали своїх
депутатів, які будуть голосувати за цей закон, в командировки, а зараз скористувалися
картками, і проголосували постанову - голосувати методом вставання і підняття руки. Це
профанація".
Ольга СНИСАРЧУК, корреспондент: После обеда - зал полон. Депутаты общаются с
теми, кого здесь давно не видели. Лидеры, тем временем, советуются. Не получилось.
Регионалы хотят отменить ручное голосование и вернуться к обычному, кнопками. Не выходит.
Перенести вопрос на четверг - тоже. Реакция - знакомая. Тщетно уговаривает спикер: трибуна и
президиум уже в осаде. Ответ регионалов на уговоры - силовой. Жертва традиционная микрофоны спикера.
Владимир ЛИТВИН, председатель Верховой Рады: "Шановні народні депутати! У зв'яжу
з тим, що звучать погрози, особисто на мою адресу, і немає можливості проводити засідання, я
оголошую засідання Верховної Ради України закритим".
Ольга СНИСАРЧУК, корреспондент: Не судьба - с чего начинали, тем и окончили.
Целый день беседовали о социальных стандартах, чтобы, в конце концов, покинуть этот зал с
все тем же нулевым результатом.
Ухвалити законопроект про мінімалку у депутатів так і не вийшло
ICTV, Факти
Інна ШЕВЧЕНКО, ведуча: Крига скресла, але потім знову намерзла. Парламент сьогодні
нарешті запрацював, але ухвалити законопроект про мінімалку так і не вийшло. Спочатку
Партія регіонів вирішила зняти блокаду трибуни і президії. "Регіонали" заявили, що досягли
домовленостей щодо розгляду блоку питань про підвищення соцстандартів. Навіть планували
голосувати не за свій законопроект. Але традиційного волевиявлення не вийшло. Рада вирішила
голосувати не електронною системою, а підняттям рук і оголошенням рішення кожного
депутата у мікрофон. Як кажуть, керівники парламенту, це збере усіх депутатів, навіть тих, які
вже займаються президентською кампанією. Зокрема лідер "регіоналів" Віктор Янукович
одразу ж перервав свою робочу поїздку на Сумщині і помчав до Києва. Головний опозиціонер
вимагав, аби ручне голосування відмінили. Парламент на це не погодився і Раду знову
заблокували "біло-блакитні".
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Верховна Рада знову заблокована
Новий канал, Репортер
Леся ЯВОРІВСЬКА, ведуча: У Верховній Раді було сьогодні гаряче. Аж так, що Віктор
Янукович, який був у відрядженні на Сумщині, покинув усе на півдорозі і примчався до
сесійної зали. Все через те, що вранці депутати придумали голосувати за збільшення соцвиплат
руками - а "білоблакитних" рук не вистачало. Але в вітчизняній політиці так повсякчас.
Бажають як ліпше, а виходить - як завжди.
Ольга ПИРОЖКО, кореспондент: Цей ранок у Верховній раді особливий. Президію та
трибуну ніхто не блокує. Європейські парламентарії таке диво фіксують. Облоги немає, бо
депутати домовилися соціальні стандарти піднімати. Спікер пропонує усім голосувати
особисто.
Володимир ЛИТВИН, голова Верховної Ради: "Кожен народний депутат, коли його
прізвище оголошене, в тому випадку, якщо він голосує "за", піднімає руку і голосуючи "за",
каже в мікрофон "за".
Ольга ПИРОЖКО, кореспондент: У такій затії опозиція змову побачила. Нібито коаліція
отаким способом голосування захотіла процес зірвати.
Ганна ГЕРМАН, фракція Партії регіонів: "Блок Литвина домовився із Блоком
Тимошенко спеціально змінити форму голосування, знаючи, що кількох депутатів сьогодні
немає в залі, і ці кілька депутатів не можуть голосувати особисто і спеціально, щоб провалити
це голосування, ви змінили форму голосування".
Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, фракція Блоку Литвина: "Літаки є, треба було з Монако, Багам,
Канар прилетіти. Це дуже важливий законопроект, то треба було, щоб своїх людей привезли".
Ольга ПИРОЖКО, кореспондент: А довозити треба багатьох. Опозиція працювала без
лідерів. Одні їх шукали, решта слухали авторів законопроектів. Перший документ коаліційний, від Блоку Литвина. У документі пропонують підвищувати мінімальну зарплатню
поступово.
Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, фракція Блоку Литвина: "З 1 листопада 2009 року - 744 гривні, з
1 січня 2010 - 860 гривень".
Ольга ПИРОЖКО, кореспондент: Фішка цього проекту - узаконити підвищення аж до
кінця наступного року. Таким чином за нового президента мінімальна зарплатня має зрости до
922 гривень. Опозиція у своїх законопроектах розщедрилася. У першому дати 900 гривень
пропонує ще цього року. У другому цифри більші.
Олександр ПЕКЛУЩЕНКО, фракція Партії регіонів: "З першого вересня мінімальна
заробітна плата - 1500 гривень, а з першого грудня - 1750".
Ольга ПИРОЖКО, кореспондент: В уряді божаться - жоден із законопроектів безболісно
виконати неможливо.
Володимир МАТВІЙЧУК, заступник міністра фінансів: "Фінансування може бути
здійснено лише за рахунок збільшення дефіциту бюджету, збільшення рівня інфляції,
перекладання на дітей і внуків нинішніх боргів, збільшення безробіття. А це є гріх перед
Всевишнім і людьми".
Ольга ПИРОЖКО, кореспондент: Грішити опозиція не боїться. Так сильно хочуть
підняти зарплатню, що уже ладні підтримати законопроект коаліціянтів.
Ярослав СУХИЙ, фракція Партії регіонів: "Нам треба в першу чергу допомогти бідним
людям. Голосуйте за законопроект Зарубінського".
Іван КИРИЛЕНКО, лідер фракції БЮТ: "Інфляція з'їсть ці сто гривень, які ми добавимо,
інфляція з'їсть, бо в рази ціни виростуть. Навіть не піднімайте наших депутатів. Ми голосувати
не будемо за жоден з даних законопроектів".
Ольга ПИРОЖКО, кореспондент: За дві години Януковича голосувати відмовився і
Янукович. Він хоче кнопки тиснути, а не руки підіймати. Головного опозиціонера не
послухали, тоді його фракція за старе взялася. Цього разу блокував навіть сам Янукович.
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Віктор ЯНУКОВИЧ, лідер фракції Партії регіонів: "Це питання ви вимушені приймати
приймати, вас народ заставить".
Ольга ПИРОЖКО, кореспондент: На цьому засідання закрили. Історія із підвищенням
соціальних стандартів, що ледь не скінчилася сьогодні, продовжиться завтра.
Рассмотрение проекта госбюджета-2010 от Кабмина и законопроекты о
повышении социальных стандартов провалилось
Интер, Подробности
Руслан СЕНИЧКИН, ведущий: Верховная Рада заработала в полную силу - трибуна была
разблокирована. Но результат - нулевой. Рассмотрение проекта госбюджета-2010 от Кабмина и
законопроекты о повышении социальных стандартов провалилось, едва начавшись. Новый
камень преткновения - способ голосования. Поднимать руки или нажимать кнопки? В итоге,
парламентскую трибуну снова заблокировали "регионалы". Спикер закрыл заседание.
Подробности из Верховной рады - у Валентины Левицкой.
Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: С утра в парламенте царило рабочее
оживление. Трибуну никто не блокировал, а в повестке дня, розданной депутатам, первыми
стояли законопроекты о повышении социальных стандартов: три - от фракции Партии регионов
и один, альтернативный, - от представителя коалиции. Сегодня же планировалось заслушать
отчёт Кабмина о выполнении бюджета в первой половине нынешнего года и представление
главной сметы страны на 2010-й. Именно необходимость своевременно начать бюджетный
процесс, по словам оппозиции, и заставила ее снять осаду с парламентской трибуны.
Анна ГЕРМАН, народный депутат Украины, фракция Партии регионов: "Для нас
важливо показати, що цей бюджет - нереальний, заснований на нереальних показниках. Ми
довго блокували парламент. Але парламент мусить працювати. І ми мусимо розглядати
бюджетний процес".
Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Впрочем, повышать минимальную зарплату и
прожиточный минимум нужно уже с 1 сентября нынешнего года, - настаивают "регионалы".
Они презентовали три законопроекта с различной величиной социальных стандартов. До
полутора тысяч гривен предлагает поднять минимальную зарплату депутат Пеклушенко.
Скромнее предложения от Блока Литвина.
Олег ЗАРУБИНСКИЙ, народный депутат Украины, Блок Литвина: "З 1 листопада 2009
року - 744 гривні, з 1 січня 2010 року - 860 гривень. Поступове підвищення мінімальної
зарплати, щоб вона наприкінці 2010 року досягла 922 гривень".
Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: На все аргументы законодателей у
представителей правительства - один ответ: денег на такое повышение нет. По подсчётам
Министерства финансов, на эти цели потребуется от 40 до 470 миллиардов гривен.
Владимир МАТВИЙЧУК, заместитель министра финансов Украины: "Профінансувати
додатково у наступному році від 40 до 470 мільярдів гривень за рахунок неінфляційних
процесів неможливо! Фінансування може бути здійснено лише за рахунок збільшення дефіциту
бюджету, збільшення рівня інфляції, перекладання на дітей та онуків нинішніх боргів,
збільшення безробітних".
Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Дискуссию решили продолжить на вечернем
заседании, но после перерыва работа застопорилась. Лидеры фракций не смогли договориться,
как же голосовать за социальные законопроекты. Утром большинство депутатов решили
голосовать не нажатием кнопок, как обычно, а поднятием рук, чтобы позиция каждого была
видна. Но "регионалы" воспротивились и заблокировали трибуну. Лидер оппозиции
заподозрил: коалиция преднамеренно изменила способ голосования, зная, что многие
парламентарии сейчас в командировках.
Виктор ЯНУКОВИЧ, лидер фракции Партии регионов: "Вони спочатку послали своїх
депутатів, які будуть голосувати за цей закон, у відрядження. В тому числі, і Верховна Рада
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послала багатьох депутатів у різні відрядження. А зараз скористувалися картками і
проголосували за голосування методом підняття руки. Це - профанація!"
Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Попытки вернуться к привычному способу
голосования оказались безуспешными. "Регионалы" не сдвинулись с места. Владимир Литвин в
сердцах закрыл заседание и ушёл. За ним потянулись и рядовые депутаты. Будет ли Рада
работать завтра, пока неизвестно.
В украинском парламенте было жарко
ТРК "Украина", События
Елена КОТ, ведущая: Еще 2 часа назад в украинском парламенте было жарко. Горячие
споры вызвали законопроекты о повышении минимальных зарплат и пенсий. До вопроса "на
сколько?" так и не дошли. Все больше решали, как?
Эдуард ГАНИШЕВСКИЙ, корреспондент: Этот день регионалы приближали как могли.
В повестке дня 3 закона о повышении зарплат и пенсий. Трибуну оппозиционеры
разблокировали, плакаты оставили. Есть на что посмотреть иностранной делегации. Видимость
работы полная. К закону о соцстандартах приступили почти сразу. Поднять минимальную
зарплату до 744 гривен - это по версии Блока Литвина. У регионалов суммы выше. В одном из
их законопроектов зарплатный минимум равняется 900 гривнам. В другом 1750. Говорили,
много, но обилие цифр утомило. Блокада снята - дискуссии остались. Законы о повышении
социальных стандартов народные избранники решили все таки голосовать. Правда, не
кнопками, а руками. Но не тут то было.
Анна ГЕРМАН, фракция Партии регионов: "Це порушення моїх депутатських прав.
Знаючи, що кількох депутатів сьогодні немає в залі, і ці кілька депутатів не можуть голосувати
особисто - і спеціально, щоб провалити це голосування - ви змінили форму голосування."
Олег ЗАРУБИНСКИЙ, Блок Литвина: "Літаки є, треба було з Монако, Багам, Канар
прилетіти. Дуже важливий законопроект, треба було, щоб вони своїх людей привезли".
Эдуард ГАНИШЕВСКИЙ, корреспондент: Следом взбунтовались бютовцы. Мол,
поднятие социальных стандартов без указания источника финансирования - прямой путь к
коллапсу национальной экономики.
Иван КИРИЛЕНКО, народный депутат Украины, лидер фракции БЮТ: "Навіть не
піднімайте наших депутатів, ми голосувати не будемо, за жодний із зданих законопроектів".
Эдуард ГАНИШЕВСКИЙ, корреспондент: Долгие дебаты вылились в решение за
повышение соцстандартов проголосовать, но вечером и все теми же руками. Вернуться к
традиционному способу депутатского волеизъявления не хватило голосов. И терпение
регионалов лопнуло.
Виктор ЯНУКОВИЧ, лидер Партии регионов: "Фракція Партії регіонів вносить
пропозицію голосувати сьогодні, не відкладати в цьому залі, не займатися клоунадою. "
Владимир ЛИТВИН, Глава Верховной Рады Украины: "Сьогодні вранці ми прийняли
постанову, заперечень не було. Скажіть будь ласка, які ще потрібно пропозиції для того, щоб
прийняти цей закон?".
Эдуард ГАНИШЕВСКИЙ, корреспондент: На этом и разошлись. До завтра.
Верховна Рада запрацювала всього на кілька годин
УТ-1, Новини
Олесь ТЕРЕЩЕНКО, ведучий: Верховна Рада запрацювала всього на кілька годин. За
цей час депутати змінили процедуру голосування за давню вимогу "регіоналів" - підвищити
мінімальну зарплату і пенсію. Але голосувати руками, що вимагало присутності у залі,
"регіонали" не захотіли. Не надихала на успішний результат і відмова БЮТ підтримувати будьякі підвищення соціальних виплат. Повернення до звичної процедури голосування Партія
регіонів не дочекалася і знову заблокувала парламент.
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Наталя МАЛИШКО, кореспондент: Парламент нарешті запрацював, Партія регіонів
зняла блокування з трибуни. На порядку денному - три закони, що підвищують соціальні
стандарти. Або кожен депутат відчував відповідальність за кожне своє рішення, голова
парламенту Володимир Литвин пропонує змінити процедуру голосування. Збільшувати
зарплати та прожитковий мінімум спікер пропонує руками та особистими заявами вголос - за,
проти чи утримався. Ухвалили постанову голосами коаліції і комуністів.
Володимир ЛИТВИН: "За" - 240, рішення прийнято".
Наталя МАЛИШКО, кореспондент: Опозиція у цьому побачила приховані мотиви
Ганна ГЕРМАН: "Спеціально змінити форму голосування, знаючи що кількох депутатів
сьогодні немає в залі, і ці кілька депутатів не можуть голосувати особисто, і спеціально, щоб
провалити це голосування, ви змінили форму голосування".
Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, народний депутат, фракція Блоку Литвина: "Що стосується
якоїсь домовленості, ну, не знаю я про неї, шановна пані. Я ніколи не був сексотом КДБ, не
писав доноси. І жодного разу в житті не написав жодного доносу і ніде не чув, не доносив".
Наталя МАЛИШКО, кореспондент: Далі сперечалися довкола проектів законів. Камінь
спотикання - гроші. Депутати доводили один одному, наскільки саме слід підвищувати видатки.
"Регіонал" Михайло Папієв пропонує збільшити прожитковий мінімум на 300 гривень. Його
колега по фракції Олександр Пеклушенко аж на 1000, а "литвинівець" Олег Зарубінвський
каже: реальне підвищення можливе лише на 80 гривень. Мінімальна зарплата за проектами
"регіоналів" має бути збільшена відповідно до 900 та 1750 гривень. У проекті спікерської
команди сума - 744. У Мінфіні заявляють: грошей на такі видатки немає. Депутати кажуть:
закони писали за розрахунками уряду.
Володимир МАТВІЙЧУК, заступник міністра фінансів України: "Профінансувати
додатково у наступному році від 40 до 470 мільярдів гривень за рахунок не інфляційних джерел
не можливо".
Михайло ПАПІЄВ, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Можете зайти на сайт
Міністерства праці та соціальної політики. 18 вересня поточного року там оприлюднені
фактичні розміри прожиткового мінімуму. І ви будете бачити, що мій законопроект абсолютно
базується на існуючій методиці".
Наталя МАЛИШКО, кореспондент: Ухвалювати закони вирішили після перерви. На
вечірнє засідання прибув навіть лідер "регіоналів". Віктор Янукович, щоб взяти участь у
голосуванні, терміново повернувся із відрядження. Він заявляє: голосування руками - це
профанація, мета якої зірвати підвищення соцвидатків. Опозиція пропонує повернутися до
старої процедури - голосування картками. Однак постанова двічі не набрала необхідних 226.
Трибуна знову заблокована.
Віктор ЯНУКОВИЧ, лідер Партії регіонів: "Фракція Партії регіонів вносить пропозицію
голосувати сьогодні, не відкладати, в цьому залі, не займатися клоунадою".
Наталя МАЛИШКО, кореспондент: Коаліція підтримує ідею продовжити роботу. Однак
голосувати хочу руками і поіменно.
Іван КИРИЛЕНКО, народний депутат, лідер фракції БЮТ: "Все сказано. Рішення вчора
прийнято погоджувальною радою, відкрито, легітимно. Сьогодні воно отримало підтримку в
залі. Повний зал депутатів. Чого ми знущаємося з людей? Починаємо процедуру голосування".
Наталя МАЛИШКО, кореспондент: Спікер пропонує компроміс - відмінити попереднє
рішення про голосування руками. Рішення не ухвалене. Не набрала голосів і ініціатива щодо
перенесення розгляду соціальних законів. Блокувальними пропонують Литвину закрити
засідання.
Володимир ЛИТВИН, голова Верховної Ради України: "Шановні народні депутати, у
зв'язку з тим, що звучать погрози особисто на мою адресу, і немає можливості проводити
засідання, я лише одне скажу перед тим, як закрити засідання. Люди добрі, схаменіться, що
буде з країною в результаті, якщо підете на поводу у них. Я оголошує вечірнє засідання
Верховної Ради України закритим".
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Янукович приїхав у Суми на День партизанської слави
СТБ, Вікна-новини
Тетяна ВИСОЦЬКА, ведуча: На поклик парламенту Янукович сьогодні вийшов з лісу.
Там він святкував День партизанської слави. Щоправда, ззовні все було схоже на День молоді.
Адже на заходах із головним регіоналом були переважно юнаки.
Мар'яна БУХАН, кореспондент: На Сумщині - свято. Відзначають День партизанської
слави. Від самого рання школярі і студенти містечка Глухів йдуть до місцевого меморіалу
покласти квіти і послухати Віктора Януковича. Він не залишився осторонь партизанської слави.
Юнак: "Попросили выступить в поддержку Януковича".
Мар'яна БУХАН, кореспондент: Хто попросив?
Юнак: "Секретная информация".
Юнак: "Якби голосуємо за Януковича. Прийшли поддєржувати його. Навчаємся".
Мар'яна БУХАН, кореспондент: А де?
Юнак: "В Глухівському коледжі".
Мар'яна БУХАН, кореспондент: Директор коледжу від учнів із прапорами відхрестився.
Анатолій ЛИТВИНЕНКО, директор глухівського коледжу Сумського національного
аграрного університету: "Наших студентів там немає. Наші студенти тут в колоні, які будуть на
покладання. Не знаю. Можливо, хтось так назвався. Ну то не наші студенти".
Мар'яна БУХАН, кореспондент: Навідміну від студентів, від школярів ніхто не
відхрещувався. У заміні навчання на політику нічого прикрого вчителі не побачили.
Вчителька: "Вони повинні розуміти, що вони пропонують нашій країні".
Вчителька: "Так яка тут агітація? Він правду все сказав".
Мар'яна БУХАН, кореспондент: У промові Янукович згадував не тільки про
партизанські справи, а й про свої.
Віктор ЯНУКОВИЧ, лідер Партії регіонів: "И сегодня, когда Партия регионов ставит
вопрос повышения социальной защиты, власть обязана, согласно законам Украины, повышать
социальные стандарты".
Мар'яна БУХАН, кореспондент: Найменших глядачів найбільше вразила та частина
промови, що була по суті свята. Що ж до аналізу сучасності - зрозуміли не все.
Школяр: "Я запомню про партизанов, гимн запомню".
Школярка: "Ну, почула, що нам ніколи буде, якщо щось там…не дуже".
Школяр: "Как он рассказывал про Глухов. Как она и что она".
Мар'яна БУХАН, кореспондент: Далі на шляху Януковича знову були діти. Це вже
Путивль - теж край партизанів.
Школярка: "Весь класс за Януковича. Все родоки голосовали".
Школярка: "Мы тоже за Януковича. Янукович рулит".
Мар'яна БУХАН, кореспондент: Нащадки сумських партизанів чекали на Віти кора
Януковича і в Спачинському лісі - в Музеї слави просто неба. Навіть фуршет підготували.
Учасниця свята: "Партизанский кулеш. Это наше традиционное блюдо. Естественно,
путильский пирожок, сальце. А как же без сальца, да?"
Мар'яна БУХАН, кореспондент: На куліша із пиріжками Янукович не завітав. З
партизанських лісів його терміново покликали на політичні барикади. У Верховній Раді без
нього нічого не починалося.
Валерій Баранов, народний депутат від фракції блоку Литвина, про готовність
ЖКГ до опалювального сезону
Радіо Ера-FM, Від першої особи
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ЖКХ - это отрасль популизма перед выборами. Если бы мы взяли ту программу, которая
сегодня у нас есть, если бы премьер-министр не боялся говорить правду гражданам, а взялся бы
за то, чтобы реализовать ее до конца, у нас не было бы проблем, как сегодня во всех
европейских государствах нет этой проблемы.
Сергій СУЛИМ: Сьогодні наш гість Валерій Баранов, народний депутат від фракції
блоку Литвина.
Сьогодні обговоримо в програмі дві основні теми – чи готово ЖКГ України до
опалювального сезону і чи зможе країна прожити 2010 рік з бюджетом, який підготував уряд.
«На сьогодні ЖКГ не готово до осінньо-зимового періоду», – сказав Віктор Янукович, – «З
державного бюджету на підготовку об’єктів ЖКГ не виділено жодної копійки. Водночас місцеві
бюджети недоотримали більше як 20 мільярдів гривень дотацій з бюджету». За словами лідера
регіоналів за останні два роки не було проведено жодної координаційної наради з перевірки
підготовки об’єктів ЖКГ до зими.
Він говорить, що ось ця зима 2009-2010 року буде для України холодомором. Ви, пане
Валерію, були міським головою Бердянська, зараз працюєте головою комітету Верховної Ради з
питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики. Ви можете підтримати
точку зору лідера ПР чи заперечити? Чи справді ця зима стане такою холодною?
Валерій БАРАНОВ: Я думаю, что здесь Виктор Федорович с политических позиций
обрисовал ситуацию, хотя все мы прекрасно понимаем, что у нас с 91-го года реформа ЖКХ так
и не была проведена никем, никаким правительством, включая сегодняшнее. Единственное, что
может нас радовать, это то, что наконец-то в этом году верховный совет принял программу
реформирования ЖКХ. Это профессиональная правильная программа, нор для того, чтобы ее
реализовать, нужно принять еще десяток законов, которые обеспечат ее исполнение, таких, как
жилищный кодекс, основные направления реформы, закон о ценообразовании, концессии,
теплоснабжении и многое другое.
Эти законы все готовы, они подготовлены комитетом нашим вместе с министерством,
они уже неоднократно выносились на рассмотрение парламента, но, поскольку вы видите, что у
нас происходит в парламенте, когда та же ПР вышла из дала, отказавшись голосовать за проект
жилищного кодекса, вот это мне становится непонятно. Но оценки того, что ЖКХ находится в
разрухе, были 10 лет назад и сегодня таковы.
Сергій СУЛИМ: Може скажемо так, що поки політична ситуація не стабілізується,
очікувати реформи ЖКГ нам не варто. Ми пам’ятаємо, регіонал Олександр Попов, нині
депутат, колишній міський голова Комсомольську, колишній міністр ЖКГ, приходив до нашої
студії і говорив про багатомільярдні проекти інвестицій в ЖКГ. Як я розумію, ці інвестиції так і
не пішли. От вони не запрацювали тому що влада змінилася і все змінилося?
Валерій БАРАНОВ: Нет, они не пошли и не пойдут в ближайшие годы, потому что не
изменилась система, в которую нужно вкладывать инвестиции. Вы понимаете, никогда ни один
умный инвестор не вложит деньги в убыточное предприятие, а мы с вами знаем, что ЖКХ, в
частности тарифная политика, это инструмент политиков для достижения власти. То есть для
того, чтобы стать каким-то избираемым руководителем – мэром, президентом – нужно
обмануть население страны. Нужно прийти и сказать, что как только я стану этим господином я
вам снижу тарифы или наложу на них мораторий. Знаете, это все равно что прийти и сказать,
что цена на колбасу, машины, рубашки и носки меняться не будет. Если она не будет меняться,
значит, что предприятия, производящий этот товар или эту услугу, закроются и обанкротятся.
Поэтому все правительства обманывают жителей и мешают развитию ЖКХ.
Вот если бы мы были готовы, если бы была политическая воля у власти прошлой и
сегодняшней заявить о том, что для того, чтобы провести реформу и всем стало хорошо, нужно
сделать несколько шагов, в том числе и непопулярных. Об этом говорил и Александр Попов, и
Рыбак Владимир Васильевич, и наш комитет солидарен с этим, и министерство солидарно, но
должна быть воля первого лица перестать обманывать людей.
Мы должны разработать закон о формировании тарифов, они должны быть
экономически обоснованы, и никто не должен поступать, как киевская власть – сегодня в три
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раза выше, завтра в два раза меньше. Тариф, его стоимость, это экономически обоснованная
величина, точно так же, как и цена на любой другой товар.
Сергій СУЛИМ: Ну, наскільки мені відомо, є міста, де фактично люди вже стовідсотково
оплачують свої комунальні послуги. Плюс є проблема того, що люди навіть переплачують, і
експерти, які стверджують, що там, де нема лічильників на тепло, на газ, там люди навпаки
переплачують. Тут нема порядку ще й в цій сфері.
Валерій БАРАНОВ: Если мы углубимся в эту тему, то давайте подумаем – мы
оплачиваем сто процентов за что?
Сергій СУЛИМ: Отож, якщо б ми ще знали, за що ми платимо.
Валерій БАРАНОВ: Все должны знать, что есть закон, согласно которого любое
коммунальное предприятие либо предприятие другой формы собственности, которое оказывает
вам услуги по жилищно-коммунальным проблемам, обязано с каждым жителем заключить
письменный договор, как предприятие, которое поставляет тепло, так и ЖЭК, который
выполняет услуги.
Давайте откроем этот договор и посмотрим, за что же мы платим. Законодательство
сегодня предполагает, что там услуг может быть около 26. Фактически в договоре вписано не
более 9, а иногда и санитарный минимум. Это уборка подъезда, освещение подъезда,
дератизация, чистка вентиляционных каналов и уборка придворовой территории, больше
ничего. А вот когда житель платит за эти пять показателей, а думает, что ему должны
ремонтировать квартиру, крышу, делать капремонт, то он глубоко заблуждается.
Во-первых, наша общественность обязана потребовать от органов местного
самоуправления, от коммунальных предприятий предоставить каждому гражданину договор.
Сергій СУЛИМ: Отже, треба, щоб була державна воля для того, аби був наведений лад в
ЖКГ, щоб справді комунальні підприємства працювали з доходами, і ми знали, за що платимо, і
тоді туди підуть інвестиції?
Валерій БАРАНОВ: А еще надо дать свободу каждому гражданину, собственнику своей
квартиры, выбирать себе исполнителя. Знаете, когда люди собираются и говорят, что им не
нравится, как их ЖЭК обслуживает дом, я им задаю вопрос – зачем вы ему платите?
Сергій СУЛИМ: Знаєте, я буквально минулої п’ятниці був у Львові, де проводили токшоу «коло запитань». Там тема об’єднання співвласників багатоквартирних будинків була
однією з головних, і більшість наших гостей, які створювали ОСББ стверджували, що саме
масове створення ОСББ один з шляхів вирішення, оздоровлення ЖКГ.
Валерій БАРАНОВ: Это не один из путей, это единственный путь. Есть мировая
практика, на нашей планете другого не придумано. Есть частный сектор – большие коттеджи во
всем мире, есть многоэтажные частные дома, которые сдаются в аренду, есть дома, в которых
живут собственники отдельных квартир, которые создают общество совладельцев, есть
социальное жилье.
Сергій СУЛИМ: Тобто якби ще ініціатива знизу була, якби люди об’єднувалися,
створювали ОСББ, то довелося б, і конкуренція з’явилась?
Валерій БАРАНОВ: Для того, чтобы была инициатива снизу, органы местного
самоуправления должны эту инициативу проявлять и иметь законодательную базу. Мы приняли
в этом году закон об обществах совладельцев, и это уде большой плюс, но нужна еще и
инициатива с мест. А для того, чтобы была инициатива с мест, наше министерство и другие
институты обязаны приступить к подготовке кадров. У нас сегодня в Украине нет кадровой
политики.
Сергій СУЛИМ: Так ось, знаєте, що говорять представники ОСББ? Що їм вдається
зменшувати виплати за послуги, проводити ремонти дуже вдалі, тобто вже зараз людям щось
вдається.
Валерій БАРАНОВ: Я вам приведу пример: с одной гривны, которую вы платите за
услуги по содержанию своего дома, 57 копеек уходит на содержание ЖЭК, поэтому как только
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ОСМД создается, регистрируется, отказывается от услуг ЖЭК в том виде, в котором есть, сразу
экономятся 57 копеек.
Сергій СУЛИМ: Так ЖЕК таки прибуткові все-таки заклади?
Валерій БАРАНОВ: Нет, они убыточные от бесхозяйственности своей.
Сергій СУЛИМ: Ні, якщо їм йде стільки грошей, як ви говорите.
Валерій БАРАНОВ: Деньги идут, по их расчетам мы оплачиваем не их работу и услуги,
мы оплачиваем содержание конторы.
Сергій СУЛИМ: Ну що ж, можна трішки про чудеса і цифрами, тому що ми тут вже
говорили про тарифи, що грошей ніби і багато, але не вистачає, а от є інформація про ситуацію
по готовності Києва до опалювального сезону. Директор аналітично-дослідницького центру
інституту міста Олександр Сергієнко заявляє про неготовність Києва до опалювального сезону.
Він зазначає, що начальник головного управління цінової політики Ясрубинський
повідомляє, що 85% киян сплатили в липні за послуги за новими тарифами, а натомість міське
управління статистики засвідчує, що сплачено лише 61,1% . Потім начальник головного
управління ЖКГ Стороженко заявляє про те, що 72% житлового фонду готові до зими,
натомість Київенерго повідомляє, що актів готовності до опалювального сезону житлових
будинків видано 2%.
Як таке виходить? Здається, місцева влада, Київенерго всі повинні на одну мету
працювати, а вони тут такі цифри різні називають – ну 2% і 72% це дуже гарно!
Валерій БАРАНОВ: Это говорит о том, что нет порядка в этом королевстве, и по всей
видимости, коммунальные и другие предприятия, которые обслуживают жителей нашей
столицы, с местной властью не дружат, и каждый едет в свою сторону. Это такой пример,
знаете, не единичный. Вообще жителя нашей страны абсолютно не должен интересовать
процент готовности жилья к зиме, лету или осени.
Сергій СУЛИМ: Так, тепло повинно бути в батареях.
Валерій БАРАНОВ: А для того, чтобы было это тепло, должен быть правильно
сформирован тариф, и граждане должны иметь право сами выбрать из нескольких
теплопоставщиков того, который будет наиболее эффективно их обслуживать, больше ничего.
Сергій СУЛИМ: Ну, от ви говорите, ладу немає. Ну, вони там сваряться, звинувачують
один одного, а кияни залишаться без тепла? І ми знаємо, що Київ це далеко не найгірше місто.
Валерій БАРАНОВ: А кому жаловаться? Киевляне сами избрали свою власть, а теперь
должны нею насладиться.
Сергій СУЛИМ: Так що киянам робити?
Валерій БАРАНОВ: Нужно избирать другую власть, если эта не справляется. Можно
жаловаться в ООН, в НАТО, куда угодно, но мы-то понимаем, что причина здесь.
Сергій СУЛИМ: Тобто ви можете сказати киянам, а можливо і мешканцям інших міст, в
яких ситуація схожа, що «бачили очі, що купляли, тепер їжте, поки не повилазить», але чи це
будуть слова політика, народного депутата, народного обранця?
Валерій БАРАНОВ: Знаете, проблема лежит намного глубже, чем мы сегодня говорим ,
потому что задача государства заключается в том, чтобы отработать систему управления
различными объектами народного хозяйства. Если это ЖКХ, то государство должно вместе с
парламентом отработать законопроекты, которые бы обеспечивали систему эффективного
облуживания наших граждан. Эта система разрушена и не существует на сегодня, и никто не
хочет заняться ею всерьез.
ЖКХ это отрасль популизма перед выборами. Если бы мы взяли ту программу, которая
сегодня у нас есть, если бы премьер-министр (фамилия не важна) не боялся говорить правду
гражданам, а взялся бы за то, чтобы реализовать ее до конца, у нас не было бы проблем, как
сегодня во всех европейских государствах нет этой проблемы. Поверьте, в Прибалтике, а это
бывшее советское государство, я там был и видел, как они реформу провели. В Хорватии за 6
лет забыли вообще об этих темах, все граждане имеют свое частное жилье, сами его
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обслуживают либо индивидуально, либо объединяются в общество, и этих проблем больше не
существует.
Сергій СУЛИМ: Ну що ж, це неозора тема. Висновок такий: ви вважаєте, що не така
складна і небезпечна ситуація в ЖКГ перед опалювальним сезоном…
Валерій БАРАНОВ: Нет, она сложная, она всегда была сложной, и только органы
местного самоуправления вместе с работниками коммунальных предприятий будут опять эти
дыры в трубах затыкать, опять бороться с частью населения, с которым ничего нельзя сделать –
у нас жилищный кодекс, действующий сегодня, не предполагает ответственности граждан за
неуплату коммунальных платежей.
Сергій СУЛИМ: Тим паче, якщо договорів немає, то як, на основі яких юридичних
підстав можна в суд подавати?
Валерій БАРАНОВ: Совершенно верно, не работает система. Знаете, что обидно? Мы
знаем, как решать эту задачу.
Сергій СУЛИМ: Ми знаємо, для цього потрібна лише політична воля.
Валерій БАРАНОВ: Политическая воля и прекращение популизма.
Сергій СУЛИМ: Все ж таки люди, кияни обрали собі владу, але між Київенерго і
столичною владою якісь непорозуміння, вони якісь різні цифри називають, а через це люди (ну,
не дай боже, але цілком ймовірно) можуть мати проблеми з теплом в тому ж Києві. Але є ж і
над місцевою владою влада, тобто президент, прем’єр. Вони просто не хочуть на неї впливати,
чи в них немає можливостей?
Валерій БАРАНОВ: У них нет возможности. Президент не может влиять на органы
местного самоуправления.
Сергій СУЛИМ: На міського голову?
Валерій БАРАНОВ: Нет, конечно. А как он может влиять? Есть закон о местном
самоуправлении, там абсолютно четко выписаны права и обязанности…
Сергій СУЛИМ: І на Київенерго кабмін не має ніякого впливу?
Валерій БАРАНОВ: Нет, только в рамках законодательства. Они могут смотреть,
правильно ли рассчитаны тарифы.
Сергій СУЛИМ: Ну, перерахувати, розібратися, що ж там до чого.
Валерій БАРАНОВ: Конечно, есть инспекция по ценам, есть КРУ, другие
контролирующие инстанции, которые могут всю эту экономику проверить, и потом, если она
неправильно посчитана, можно привлекать их к ответственности. Но руководить не имеют
права.
Сергій СУЛИМ: Ну добре, наскільки я розумію, там ситуація непроста, але чому ж ми не
чуємо, що там займаються, вивчають ситуацію?
Валерій БАРАНОВ: Это к Леониду Михайловичу вопросы, не ко мне.
Сергій СУЛИМ: Ні, ну… Це не до Леоніда Михайловича, а до тих органів, які повинні
стежити за тим, як дотримуються законності.
Валерій БАРАНОВ: Кто-то должен инициировать обращение к этим органам, и они
должны… Ну, КРУ разбирается только с теми предприятиями, которые используют бюджетные
средства, поэтому КРУ может проверять теплосеть, поскольку городской бюджет оплачивает
отопление школ, детских садов и больниц, но кто-то должен обратиться туда – либо жители,
либо какие-то общественные организации.
Сергій СУЛИМ: Тобто кияни мають бути активнішими?
Валерій БАРАНОВ: Конечно.
Сергій СУЛИМ: Э ще одна тема, дуже актуальна, з приводу якої я попрошу висловитися
нашого гостя – це держбюджет-2010. До нього вже дуже багато закидів, багато критики, тому
що за фактом він створений відповідно до бюджетного кодексу, який прийняла Верховна Рада і
заветував президент. Віра Ульянченко, голова секретаріату президента, заявила, що бюджет
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може бути ухвалений, якщо домовляться дві мега-фракції. Поки що я не чув, щоб вони
домовилися з цього приводу. А за яких умов блок Литвина голосуватиме за бюджет-2010 в
редакції кабміну?
Валерій БАРАНОВ: Я хочу сказать, что ни в одной стране мира не бывает бюджета,
который бы всех удовлетворил, поэтому мы можем говорить о сильных и о слабых сторонах
любого бюджета. Я хочу сказать, что проект, который был презентован недавно в Украинском
доме, имеет большие плюсы, и я хотел бы отметить, что органы местного самоуправления,
ассоциация городов это отмечает, потому что те предложения, которые десятилетьями
подавались в кабмин и президенту от нашей ассоциации городов, а я был много лет вицепрезидентом ассоциации и сегодня я имею честь представлять ассоциацию в парламенте, эти
предложения наконец-то начинают реализовываться.
Мэры городов говорят о том, что сделан первый шаг к децентрализации ресурсов и
власти. Мы впервые сегодня получили собственную доходную базу, которой не было никогда,
мы впервые будем получать сегодня деньги от прибыли предприятий, будут увеличены
отчисления от подоходного налога, будут оставаться на местах деньги, которые собирались с
транспортных средств, все экологические деньги будут оставаться на местах, то есть у городов,
районов и сел появятся деньги и для дороги, и для фонаря, в который нужно лампочку
вкрутить, и для всех остальных вопросов, которые волнуют наших жителей. Раньше этих денег
не было.
Сергій СУЛИМ: Я хотів би ще про ці 12 тисяч місцевих бюджетів докладніше
поговорити, але я про правовий момент ще запитаю. Справа в тому, що тут звучать закиди. Ми
знаємо, що бюджетний кодекс заветовано, і говорять, що ідея прем’єр-міністра Тимошенко про
ухвалення держбюджету-2010 постановою уряду це грубе порушення конституційних норм.
Наприклад, на цьому наголосив народний депутат від НУ Володимир Карпук, так повідомили в
прес-службі партії. Депутат акцентував на тому, що в конституції передбачено, що виключно
законом про бюджет розподіляються кошти держбюджету. Ви що, готові проголосувати за
бюджет в обхід закону?
Валерій БАРАНОВ: Нет, конечно. Знаете, у нас, к сожалению, каждый трактует закон
как хочет – и президент, и премьер, и отдельные депутаты. Но такая наблюдается интересная
тенденция: если нет бюджета, то все кричат «давайте его сюда». Как только появляется проект
бюджета, те, которым это выгодно, говорят, что это безобразие, он никуда не годится, а те, кто
его готовил, говорят, что это лучшее произведение искусства в последние годы.
Я считаю, что нужно поступать логично: есть проект бюджета, у него, наверное, есть
масса недостатков. Особенно всех тревожит, что ПР, как основанная оппозиционная сила,
говорит о том, что доходная часть завышена, этих денег не будет. Расходную часть очень
тяжело критиковать, потому что она очень сильно увеличена в пользу регионов, которые
представляет та партия и я в том числе.
Сергій СУЛИМ: І до речі, підвищення соціальних стандартів теж.
Валерій БАРАНОВ: Совершенно верно. То есть то, о чем ратовала ПР, здесь
учитывается, и это очень здорово. То есть мы вправе сегодня говорить о том, что нас волнует
дефицит бюджета, который может не дать возможности реализовать благие пожелания. Давайте
мы тогда вместе с БЮТ, ПР и всеми объединим свои усилия, чтобы составить мероприятия по
пополнению бюджета. Вот здесь нужно блистать интеллектом!
Сергій СУЛИМ: До речі, Володимир Литвин казав, що тут критикують макропоказники,
говорять, що ніде взяти гроші, так запропонуйте, де взяти. А ваша фракція має свій погляд на
те, де взяти, де шляхи розвитку?
Валерій БАРАНОВ: Конечно, мы готовили и предлагали, и я завтра буду выступать с
парламентской трибуны от нашей фракции. Есть предложения органов местного
самоуправления и не только от нашей фракции, которые совпадают, по тем способам, которыми
можно пополнить бюджет...
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