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Друковані видання
Володимир Литвин: «Талант потребує індивідуальної уваги»
Сергій Мельник, "Голос України"
Голова Верховної Ради Володимир Литвин відвідав Всеукраїнський зліт юних
натуралістів, присвячений 85-річчю юннатівського руху в Україні та 85-й річниці заснування
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки.
Глава парламенту зауважив, що ця подія мала б святкуватися на загальнодержавному
рівні. «Я сьогодні разом з вами складаю шану, низько схиляю голову перед багатьма
поколіннями подвижників, які навертали наших діток до природи, землі, вчили їх одвічного, що
ніколи не втратить свою цінність — вмінню жити і працювати на землі, — сказав він і додав: —
Буде подальший поступ людства, ми будемо жити в інформаційному та постінформаційному
суспільстві, але основа життя кожного українця, кожної української родини буде нетлінною і
вічною».
В. Литвин, звертаючись до викладачів, висловив слова вдячності за те, що «ви творите
молоде покоління, на якому трималась, тримається і буде триматися Україна». «Я був би з вами
цілий день, бо ви працюєте за покликом душі і у вас такі послідовники, дітки, в яких є блиск в
очах, не затуманений погляд. Можливо, ви щодня спілкуєтесь і не відчуваєте цього. А я, як
людина, котра щодня спілкується з політиками, де цинізм є нормою життя, це дуже виразно
бачу», — підкреслив Голова Верховної Ради.
Керівник парламенту зауважив, що у нас безмежно талановита молодь і проблема
держави, влади, всіх інститутів, що ми часто—густо цей золотий скарб не можемо зберегти.
«Талант потребує індивідуальної уваги. Треба допомагати талановитим, бо всі інші самі собі
дорогу проб’ють.
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Особливо це бачимо на прикладі політиків: чим менше знає, тим вище в політику, —
зазначив В. Литвин. — Людина, яка має знання, — має сумніви. А абсолютні знання
породжують абсолютні сумніви. А коли є знання — є совість, а це означає, що людина
моральна. А моральній людині завжди живеться складніше. Я тепер зрозумів достеменно, що,
коли буваєш в областях, треба ходити у ваші центри».
Глава парламенту переконаний: сьогодні для наших дітей, онуків є можливість сягнути
найвищих висот у науці, виробництві, політиці. «Я живу мрією про те, щоб Україна займала
вагоме місце в людській спільноті, європейському співтоваристві. Мені доволі неприємно,
спілкуючись з різними делегаціями, весь час пояснювати, що ми запрягаємо і будемо їхати. А
потім з’ясувалося, що запрягли і не туди поїхали. У нас все є: колосальні можливості,
високоосвічений, працьовитий, талановитий народ», — підкреслив В.Литвин.
Голова Верховної Ради розповів: «На жаль, так трапилось, що нас свого часу виламали із
XX століття, а у XXІ далеко не завжди йдемо в ногу, весь час з’ясовуємо стосунки. До речі, це
пояснюється нашою одвічною роз’єднаністю. У нас інколи діє принцип — моя хата скраю. А це
переходить у заздрість. Нам потрібно об’єднатись і витворити ту країну, в якій будуть жити
нормально, по-людськи наші діти. Але разом з тим повинні розуміти, що майбутнє починається
сьогодні».
«У вашому закладі я побачив велику історію, велике сьогодення і не менш велике
майбутнє», — наголосив В. Литвин. Керівник парламенту вважає за необхідне разом з
Міністерством науки і освіти напрацювати пропозиції щодо гідної оплати праці вчителів, які
працюють з дітьми в рамках позашкільної програми. «Я сподіваюсь і вірю, що під час
формування бюджетних завдань врахуємо цю обставину», — сказав він.
А директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Володимир Вербицький зауважив, що саме Володимир Литвин сприяв у 2000 році наданню
центру статусу національного.
«Ми хочемо, щоб наші надпредметні дії були корисні для кожного з нас, щоб наука і ми,
методисти всіх районних, міських, обласних еколого-натуралістичних центрів, знали, що
вносимо в душу дитини найголовніше — душу українця. Будемо жити ми, буде жити Україна»,
— зазначив він.
Глава парламенту оглянув виставку робіт вихованців обласних еколого-натуралістичних
центрів з усіх регіонів України, де презентовано методичні роботи педагогічних колективів,
наукові розробки та поради для вчителів біології загальноосвітніх шкіл.
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=198282
Ціна «Укртелекому»
Віталій Княжанський, «День»
Українська приватизація то завмирає, то робить судорожні спроби поновитися. 1 жовтня
стало відомо, що уряд підготував проект указу Президента щодо розблокування приватизації
енергетичних об’єктів — обленерго та теплової генерації. А вчора, тобто рівно за два тижні,
Фонд держмайна оголосив конкурс із продажу пакету акцій (92,79%) ВАТ «Укртелеком», що
перебуває в держвласності. Раніше його збиралися розпочати не пізніше як 15 серпня, щоб
гроші від приватизації підприємства (стартова ціна на оголошеному вчора конкурсі — 10,5
мільярда гривень) усе-таки встигли потрапити до бюджету цього року. Не склалося...
Але уряду, мабуть, далеко не байдуже, хто виграє телекомівський конкурс. До нього,
згідно із затвердженими Кабміном умовами приватизації, не будуть допущені компанії, чиї
доходи від надання послуг зв’язку в Україні (за вирахуванням доходів від послуг поштовою,
спеціальною, фельдзв’язком і кур’єрської діяльності за попередній продажу фінансовий рік)
перевищують 25% ринку зв’язку в країні. У результаті виходить, що від конкурсу відлучена
компанія «Київстар», що займає 26,8% ринку. А от володар другого ринкового місця (18,9%) у
сфері мобільного зв’язку — «МТС-Україна» — має право спробувати щастя...
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А ще уряд вирішив не допускати до «Укртелекому» компанії, в капіталі яких українській
або іноземним державам прямо чи опосередковано належить понад 25%. (За поясненнями
колишнього глави ФДМУ Олександра Бондаря, ця умова не матиме жодного значення й нікому
не може завадити).
Суттєво те, що новому власникові не обіцяють в Україні солодкого життя. Уже за
підсумками третього року володіння держпакетом інвестор зобов’язаний вивести збиткове
раніше підприємство в ряди рентабельних.
Окрім того, через три місяці після продажу «Укртелеком» мусить сплатити державі
дивіденди за 2007 рік (74,37 мільйона гривень), які компанія винна вже близько двох років, а
також пеню за це прострочення (дворазову облікову ставку Нацбанку). Новому власникові
доведеться також погашати синдиковану позику Credit Suisse First, Deutsche Bank і Standard
bank, отриману «Укртелекомом» 2005 року. Істотною втратою приватизованої компанії стане
повернення у власність держави системи спецзв’язку. Її оператор зобов’язаний виділити в
окрему телекомунікаційну мережу за три роки й уже після передання її державі продовжувати
фінансувати філію спецелектрозв’язку на рівні 2010 року. А от нерентабельний і регульований
державою сільський зв’язок залишиться в «Укртелекому». Щоправда, тепер на нього не буде
покладено обов’язок розширювати мережу фіксованого зв’язку й проводити телефонізацію.
Непростими будуть для інвестора й соціальні зобов’язання. Півроку йому не можна буде
скорочувати облікову кількість працівників, а три роки — робочі місця, а також розривати
трудові відносини з працівниками (за винятком випадків розірвання договорів за згодою сторін
і звільнення працівників за порушення). Цілий рік не можна буде скорочувати зарплати
працівників — їхній середній рівень для кожного працівника не має бути меншим за
попередній рік. Є й низка інших соціальних навантажень, що, на думку експертів, не сприятиме
кардинальному зростанню ціни підприємства під час торгів.
Заплановану приватизацію «Укртелекому» вчора коментували топ-фахівці — екс-голови
ФДМУ, а нині народні депутати Олександр Бондар і Михайло Чечетов.
Обидва позитивно розцінили продаж цього підприємства, але обидва перед зустріччю з
журналістами не спромоглися ознайомитися з її умовами. Далі між ними суцільні відмінності.
Чечетов обіцяє конкурсу успіх і велике перевищення стартової ціни: «Підйом буде значним».
Бондар стверджує, що умови конкурсу можуть зумовити участь у конкурсі лише однієї
компанії. А ще йому не подобається дата торгів (27 грудня), що припадає на дні святкування
католицького Різдва. Через це, на його думку, далеко не всі потенційні учасники візьмуть
участь. «Є підозра, що така дата свідчить про те, що заздалегідь уже відомий покупець
«Укртелекому», — сказав Бондар. Він не виключає, що роль фаворита відведена групі СКМ,
яка має спільний бізнес із закордонним (турецьким) інвестором і зможе брати участь у конкурсі
через нього.
Чечетов обіцяє конкурсу успіх («усі шлюзи для інвесторів відкриті») хоча б тому, що в
Україні стабілізувалася політична ситуація і «з вуст Януковича та прем’єр-міністра звучать
гарантії недоторканності приватної власності...» «Ніхто не приходитиме й не відбиратиме
підприємства...» — запевняє екс-головний приватизатор. Як то кажуть, ваші слова, Михайло
Васильович, та Богові у вуха. Лише у вівторок, після того як у Парижі свою точку зору щодо
спроб реприватизувати «Криворіжсталь» висловив Президент країни (питання про
реприватизацію АМКР не стоятиме), Генпрокуратура України була вимушена відкликати свій
позов проти інвестора цього підприємства й ФДМУ. Проте вона, як можна судити з
поширеного прес-релізу, не залишила своїх намірів. Чи не поновиться перерваний судовий
розгляд одразу після того, як буде продано «Укртелеком»?
Як пояснив учора журналістам глава Фонду держмайна України Олександр Рябченко,
норма про обмеження частки іноземних держав у капіталі потенційного покупця
«Укртелекому» відповідає закону. Рябченко зауважив, що держава розуміє, що таким чином
виключає зі списку ймовірних покупців більшість західних компаній. «Ми не маємо права
продавати українське майно іншим державам. Це не приватизація», — упевнений глава ФДМ.
http://www.day.kiev.ua/312570
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Депутаты не могут сделать выбор
Валерий Кучерук, "КоммерсантЪ" (Украина)
О том, что очередные выборы в Верховную Раду должны состояться в марте 2011 года,
Жанна Усенко-Черная заявила в эфире "Пятого канала". "Конституционное предписание
абсолютно однозначно указывает, что выборы должны состояться в последнее воскресенье
марта 2011 года",– сказала она. Усенко-Черная сослалась на ч. 1 ст.77 Конституции 1996 года,
согласно которой "очередные выборы в Верховную Раду проводятся в последнее воскресенье
марта четвертого года полномочий", то есть 27 марта 2011 года.
Напомним, в минувшую пятницу депутаты большинства приняли и отправили на
экспертизу в Конституционный Суд закон №7226 "О внесении изменений в Конституцию".
Документ, среди прочего, предполагает увеличение срока полномочий народных депутатов с
четырех до пяти лет. Отметим, что в соответствии с процедурой изменения вступят в силу в
лучшем случае в феврале 2011 года, поскольку депутаты после получения позитивного решения
КС смогут поставить законопроект на голосование не раньше следующей сессии, которая
начнется в феврале.
По словам Жанны Усенко-Черной, о начале избирательного процесса ЦИК должен
объявить в ноябре, несмотря на обращение в КС. "Понятно, что могут быть внесены изменения
в Конституцию, но сегодня Центральная избирательная комиссия должна планировать свою
деятельность таким образом, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов
в марте 2011 года",– подытожила она. Согласно п. 2 ст. 16 закона "О выборах народных
депутатов", "избирательный процесс начинается за 120 дней до дня выборов", а Центризбирком
"объявляет о начале избирательного процесса не позднее чем за 125 дней до дня выборов".
Народные депутаты из числа правящего большинства уверены, что их полномочия
заканчиваются в 2012 году, поскольку действующая на момент выборов 2007 года Конституция
предусматривала их пятилетний срок полномочий. "Я вас уверяю: никаких выборов в марте
следующего года не будет – народ нас избирал на пять лет, и ЦИК не будет ничего оглашать",–
заявил первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил Чечетов. "Мы
вносим изменения в Конституцию для депутатов следующих созывов, а не для этого, который и
так избран на пять лет. Поэтому закон о выборах народных депутатов сейчас менять ни к
чему",– сказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам
государственного строительства и местного самоуправления Александр Черноморов (ПР).
Эти заявления не удивили оппозицию. "Если представители власти единогласно
признали, что сейчас мы живем по Конституции 1996 года, значит, выборы должны
проводиться в следующем году, либо надо менять закон",– заявила Ольга Боднар (БЮТ).
"Оппозиции нужно побороться за результат на местных выборах, а потом – за соблюдение
Конституции в части проведения выборов в 2011 году",– отметил Арсений Яценюк (НУНС).
http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1522024
Інавгурація повноважень
Іван Дідушок, "Україна молода"
Президент продовжив «утрясання» нових повноважень у стилі «бліцкригу». Щойно
затверджений парламентом законопроект про Кабінет Міністрів та інші акти з цієї царини
потрапили Віктору Януковичу на стіл — він одразу їх завізував. І вже вчора в парламентській
газеті «Голос України» вийшла друком нова редакція закону про Кабмін, яка писалася під
Конституцію–1996. Це означає, що згадані закони остаточно набули чинності.
Учора Президент Янукович підписав також вельми цікавий Указ, яким спробував
легітимізувати чинну виконавчу владу. Як відомо, члени Кабінету Міністрів, керівництво
державних комітетів і служб призначалися відповідно до Конституції–2004, тож у політичних
колах почали говорити про сумнівну законність подальшого функціонування виконавчої гілки
влади. Віктор Янукович доручив чиновникам залишатися на посадах, «діючи при цьому
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відповідно до Конституції України, а також норм інших актів законодавства України, що не
суперечать Конституції».
Друга частина указу стосується таких законодавчих змін. Янукович доручив уряду
підготувати ще низку проектів, які впорядковуватимуть діяльність органів влади. А комітет з
економічних реформ (колективний дорадчий орган при Президенті, до якого входять Прем’єр,
низка міністрів, чиновники АП, науковці тощо) отримав доручення оптимізувати систему
центральних органів виконавчої влади: скоротити чисельність управлінського апарату та
усунути дублювання повноважень. На Банковій кажуть, що відтак держава зможе економити на
чиновниках. «Це принципова позиція Президента, — пояснив глава АП Сергій Льовочкін. —
Скорочення відбудеться суттєве, і таким чином будуть заощаджені значні ресурси як у бюджеті
2010–го, так і 2011 років».
Інше прочитання
У листопаді Центральна виборча комісія мусить оголосити про проведення
парламентських виборів у березні 2011 року. Про це в інтерв’ю «5–му каналу» заявила
заступник глави ЦВК Жанна Усенко–Чорна. Вона нагадала, що тепер в Україні діє
Конституція–1996, включно з положенням, яке встановлює чотирирічний термін повноважень
Верховної Ради. «Якщо ми відкриваємо частину 1 статті 77 в редакції 1996 року, абсолютно
чітко й однозначно ця норма каже про те, що вибори відбуваються в останню неділю березня
четвертого року повноважень Верховної Ради», — зазначила Усенко–Чорна. Вона нагадала, що
на Центрвиборчкомі лежить обов’язок оголошувати про початок виборчого процесу за 125 днів
до голосування — за логікою, якраз у листопаді. Пані Жанна зазначила, що, звичайно, народні
депутати можуть змінити Конституцію, і ВР уже почала процес пролонгації своєї каденції до 5
років. Але «принаймні на сьогодні Центральна виборча комісія повинна планувати свою
діяльність таким чином, щоб забезпечити належну підготовку і проведення виборів у березні
2011–го».
http://www.umoloda.kiev.ua/number/1758/180/62269/
Коммунисты проявили национализм
Артем Скоропадский, "КоммерсантЪ" (Украина)
Проект постановления "О русинах в Украине" зарегистрировал народный депутат
Александр Голуб (Компартия). Он предложил признать русинов отдельной национальной
группой: "Они считают себя отдельным народом, говорят на своем языке, так почему бы
государству не признать это и не обеспечить русинам возможность развивать свою культуру,
дать им возможность пропагандировать свои национальные ценности на отдельных
телеканалах. В любой цивилизованной стране правительство уважает право наций на
самоопределение".
Русины – славянское население Карпатского региона. Считают себя отдельным народом
и официально признаны в 22 странах мира. По данным Всеукраинской переписи населения
2001 года, в Закарпатской области проживают 10,069 тыс. русинов. 7 марта 2007 года
Закарпатский облсовет признал эту этническую группу национальностью.
Напомним, 25 октября 2008 года в Мукачево прошел III Европейский конгресс
подкарпатских русинов, на котором был принят меморандум о воссоздании русинской
государственности с образованием органов исполнительной власти. За эти действия 5 декабря
2008 года СБУ предъявила главе Сойма подкарпатских русинов протоиерею Украинской
православной церкви Московского патриархата Дмитрию Сидору обвинение по ч. 1 ст. 110 УК
("посягательство на территориальную целостность Украины"). 30 декабря 2009 года
Апелляционный суд Закарпатской области в Ужгороде начал рассмотрение этого дела.
Дмитрий Сидор с одобрением отнесся к инициативе Александра Голуба: "Мы
благодарны за демократические взгляды и действия по признанию русинского языка и
национальности в Украине, а также исправление ошибок предыдущей власти в национальной
политике". Он также подчеркнул, что русины являются отдельной национальностью со своим
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языком и культурой: "На сегодняшний день русинский язык для подкарпатских русинов
Закарпатья и всех выходцев из края в Европе и Америке является живым языком общения".
К проекту постановления Голуба крайне отрицательно отнеслись историки и
представители правых партий. "Русины – не отдельная нация, а этнографическая группа – как
бойки, гуцулы или подоляне. Это политическая спекуляция коммунистов, которые хотят
отхватить кусок от Украины",– полагает заместитель директора Института истории Украины
Национальной академии наук Украины профессор Станислав Кульчицкий.
По мнению одного из организаторов акций протеста против признания русинов
отдельной национальностью, члена центрального совета партии УНА-УНСО Игоря Мазура,
"коммунистические холуи откровенно действуют в интересах Москвы, ставя под угрозу
территориальную целостность Украины": "Если несколько тысяч человек записались в
отдельную нацию – это не означает, что их немедленно надо признавать. Теперь мы видим, кто
стоит за разговорами русинов о своей независимости".
http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1522022
Во Львове за действующего мэра – 44%
"Контракты"
44% жителей Львова считают, что будет лучше, если на посту останется действующий
городской председателя. Для 16% безразлично, кто возглавит город после выборов. Еще 11% не определились.
57% опрошенных намерены точно принять участие в местных выборах 31 октября, еще
16% оценивают вероятность собственного участия в выборах как высокую.
В число 44% поклонников нынешнего львовского мэра прежде всего сторонники
Республиканской Христианской партии, которая официально выдвинула кандидатуру
А.Садового. Кроме того, это сторонники «Батькивщины», «Фронта перемен», «Нашей
Украины», «Свободы» и «Поры». Об этом на пресс-конференции во Львове сообщил директор
социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, передает ИМК. По его словам, вместе
с тем 29% опрошенных считают, что будет лучше, если город возглавит новый человек. Это
прежде сторонники Народного Руха, Партии регионов и «Украины соборной».
Наиболее мобилизованными на выборах городского председателя Львова являются
избиратели С. Кубива и А. Садового, менее всего - А. Луцива. Опрос проводился 5-11 октября
среди жителей города старше 18 лет. Выборочная совокупность: 800 респондентов.
По состоянию на начало октября лидером электоральных симпатий на выборах
городского председателя Львова является А. Садовый (рейтинг - 46,9% среди тех, кто намерен
принять участие в выборах).
За П.Писарчука сейчас готовы отдать свои голоса 11,2% избирателей, за Ю.
Михальчишин - 5,7%, С. Кубива - 3,6%, А. Луцива - 3,3%, В. Гирняк - 3%. Остальных
кандидатов поддерживают 4,5% опрошенных, не поддерживают ни одного - 4%, не
определились - 15,8%.
«Высокий процент неопределенных объясняется несколькими факторами. Во-первых,
как минимум, половина избирателей В.Куйбиды до сих пор не определились за кого голосовать
(например, те же избиратели «Народного Руха»). Во-вторых, на выборах зарегистрировалось
значительное количество кандидатов, о которых избиратели не так много слышали, и еще не
воспринимают их как субъектов избирательного процесса. В-третьих, часть сторонников
П.Писарчука засомневались в своем выборе. Если раньше П.Писарчук, так сказать, «тянул»
рейтинг Партии регионов, то сегодня, на фоне общего разочарования в действиях центральных
властей, происходит обратный процесс: Партия регионов «тянет» рейтинг П. Писарчука только
вниз», - сказал А. Антипович.
http://kontrakty.ua/novosti/politika/21970-vo-lvove-za-dejstvuyushhego-mera--44
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Пиррова победа: почему изменения в Конституцию дадут стране лишь мнимую
стабильность
Павел Серов, «Контракты»
Отменив политреформу, власть обманула саму себя. И не потому, что существовавшая в
течение шести лет модель была безупречной. Та модель, как и вся прежняя власть, стала
заложницей конъюнктурных обстоятельств. Полностью раскрыть свои лучшие черты не
получилось, зато сполна проявились самые худшие. А вот с жизнью при Конституции 1996 года
страна знакома очень хорошо.
Вернув Украину в прошлое, Конституционный Суд превысил свои полномочия.
Официально в стране — неизменная стабильность, но фактически — законодательный казус,
формирующий будущие угрозы.
Отмена времени
Решение Конституционного Суда от 1 октября 2010 года напоминает поведение слона в
посудной лавке. Опираясь на действительные нарушения при принятии политреформы
(пресловутый Закон № 2222), то есть исходя из формально правильных посылок, КС вынес
решение, превышающее его полномочия. Допущены как минимум три нарушения. Прежде
всего, КС не может быть субъектом законодательной инициативы. Не в его компетенции
отменять или вводить Основной закон. Но именно это и произошло. По сути, получился
парадокс: Конституция была признана несоответствующей самой себе. Кроме того, Закон №
2222, давно ставший частью «тела» Конституции, извлекли из нее, что, выражаясь медицинской
терминологией, повлекло обратную «мутацию» остального «организма». Наконец, этим
решением Конституционный Суд противоречит своему же собственному решению 2008 года,
когда он (но, естественно, в другом персональном составе) отказался проделать ту же операцию
по представлению тогдашнего президента Виктора Ющенко.
Отмена реформы 2004 года через КС уподобила Виктора Януковича Виктору Ющенко.
Парадоксально? На самом деле этот акт вполне можно сравнить с назначением третьего тура
выборов шесть лет назад. Правда, в том случае суд был Верховным. Ну и что с того? Судебные
пертурбации, с помощью которых президенты приходят к власти либо изменяют объем своих
полномочий, становятся неотъемлемой чертой смены политических режимов в Украине.
Конъюнктурность этих решений очевидна. В 2004, 2008 и 2010 годах высшие судебные
инстанции страны действовали исходя из обстоятельств текущего момента. И действия 2004-го
и 2010-го, и бездействие 2008-го равно могут быть объектом рассмотрения на предмет…
соответствия Конституции. Любое из этих решений может быть оспорено — как только в
очередной раз подует иной политический ветер.
Головокружение от успехов
Зачем это решение Виктору Януковичу, и без того обладавшему контролем над всеми
ветвями власти? При ответе на этот вопрос нужно разделять мотивации самого главы
государства и его ближайшего окружения. Эти мотивации могут как совпадать, так и
отличаться. На данном этапе их желания совпали, что не гарантирует неизменного
доминирования нынешней приближенной группы. Именно потому, что Виктор Федорович
теперь максимально свободен от ограничений и обстоятельств. Зато степень интриг в доступе к
«ушам» президента возрастает в несколько раз, что объективно обостряет борьбу внутри
правящей группировки, какой бы длительной и подковерной эта борьба ни была.
Лично Януковичу отмена политреформы нужна по нескольким причинам. Первая из них
— психологическая. Это один из последних и самых решительных ударов по болезненной
памяти о позоре Майдана. Теперь память о 2004 годе и эпохе Ющенко формально убрана из
законодательства. Власть вернулась на шесть лет назад и начинает «строить новую страну» по
своим правилам. Виктору Януковичу, все-таки болезненно пережившему поражение 2004-го,
было внутренне важно осуществить отмену законодательства, лишающего его все-властия.
Может быть, он и не будет столь ужасным диктатором, как пытается изобразить оппозиция.
Скорее всего, не будет. Никто из оппозиционных политиков не исчезнет, как в Беларуси, хотя
некоторые и могут, как в России, показательно сесть, а кто-нибудь из олигархов —
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эмигрировать. Януковичу, в силу его менталитета, важно ощущение первенства в иерархии и
предельно важно показать, что он не просто «первый среди равных», а Хозяин. Он — человек
иерархии, системы «начальник — подчиненный». В такой системе не может быть иного
хозяина (тем более — коллективного), кроме одного человека — Лидера.
Есть у Виктора Федоровича и политические мотивации. Максимальное усиление
собственных полномочий делает его хозяином положения в случае, если внутри власти
начнется брожение. Коалиция уже, по сути, является декорацией и фантомом. Но еще опаснее
конфликты интересов внутри самой ПР. Янукович хочет обезопасить себя от возможного
предательства соратников и пытается не стать жертвой манипуляций. Но захочет ли он и,
главное, сможет ли действительно выйти изпод влияния группы Дмитрия Фирташа, которая,
как считают многие политологи, ныне является его главной опорой? Если одна из мотиваций
возвращения к монархическим полномочиям совпадает, то вот тут долгосрочные интересы
Януковича и его нынешнего «ближнего круга» расходятся. Не для того политреформу так
топорно «продавливали» через КС, совершая нарушение за нарушением.
Если Виктор Янукович действительно планирует становиться самостоятельным
политиком, тогда, конечно, ему нужно побольше полномочий. Если же они необходимы просто
для ощущения себя вершителем судеб, при фактической опоре лишь на одну олигархическую
группу, тогда нас ждет не очень-то светлое будущее с максимальным усилением не только
авторитарных тенденций и продолжением односекторной идеологической политики, но и
влияния российского капитала на стратегические отрасли страны. Что, впрочем, наблюдается
уже сейчас: достаточно приглядеться к историям с Запорожсталью и Мариупольским
меткомбинатом, а также осознать нынешнюю и будущую роль российских Внешэкономбанка и
ВТБ Банка в кредитовании Украины. И это только начало.
Так что мотивации Президента и его окружения совпали лишь на нынешнем этапе. При
этом, взяв на себя ответственность за состояние дел в стране, Янукович сделал достаточно
смелый ход. И поэтому он становится максимально уязвимым для критики. Между тем
реформы уже сегодня весьма непопулярны почти во всех слоях общества, что чревато
угасанием фактического рейтинга партии власти и ее лидера. Хотя ядерный электорат он
сохранит при любых раскладах. Прибавить сюда админресурс и постоянные аппаратные
перестановки — и за два срока как минимум можно не беспокоиться.
Леонид Кучма тоже так думал… Судя по всему, основой властного стиля Януковича
станет теперь тасовка кадров всех уровней с одновременным «закручиванием гаек» в
отношении всякой оппозиции, которую наш Президент, в силу своего политического опыта, не
очень-то уважает. Периодически он может также «по-царски» устраивать показательные
«оттепельные жесты», например, сняв одиозного чиновника или выступив в защиту свободы
слова.
Объяснить необъяснимое
Нынешнее решение Конституционного Суда сделало власть еще и смешной, позволив
уличить ее не только в попрании закона, но и в непоследовательности. Нарушение базового
принципа всякого законодательства, согласно которому закон обратной силы не имеет, уже
заставляет новую власть выкручиваться в ответ на логичные вопросы: почему объем
полномочий высших органов власти меняется, а срок этих полномочий — нет? Ну хорошо,
местные советы теперь будут избираться на четыре года, так как выборы проходят после 1
октября. А парламент, Кабмин и президент? По идее, их новые-старые полномочия вступают в
силу только со следующей каденции. Но нет: КС заявил, что Конституция-1996 действует «уже
сегодня». Это означает, что и сроки, и объем полномочий просто обязаны быть приведены в
соответствие. Если уж приводить в это самое соответствие, как настаивают Александр
Лавринович и Николай Азаров, то тогда следует проводить досрочные выборы президента и
ВР, а Кабмин «уже сегодня» перевести в статус «и.о.»
Но этого не происходит. Более того, имеется еще один неясный момент — «люфт» в
полномочиях высших законодательных органов между 2012 и 2015 годами. Следуя
предлагаемой Партией регионов логике, органы власти, избранные по Конституции 2004 года,
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должны работать в сроки и с полномочиями, предусмотренными этой Конституцией. Однако
для парламента они заканчиваются в 2012 году, а для президента — в 2015-м.
Юристы от ПР считают, что второй проблемы не существует, ибо Конституция 1996
года уже работает и объем полномочий изменился автоматически. При неизменности сроков.
Противоречие налицо, но его упорно не замечают. Возможно, лишь до того времени, пока
обратить на это внимание не станет выгодно каким-либо весомым группам в той же ВР. И тогда
в КС поступит новое обращение…
Парламент: все свободны
Теперь парламент, как ни удивительно, становится гораздо свободнее в своих действиях.
Потеряв львиную долю ответственности, он превращается в форум и биржу множества
больших и малых групп и фракций. Достаточно пятнадцати желающих — и фракция готова.
Отмена императивного мандата еще более раскрепощает народных избранников. Коалиции
теперь нет, и оттого цена и ценность голоса каждого депутата возрастают. Особенно при
принятии законов, требующих конституционного большинства. Торг только усилится. И
нелояльных к власти групп может оказаться неожиданно много. В первую очередь, за счет
внутреннего брожения в Партии регионов. Если война кланов начнется, то начнется она с
законодательных баталий по вопросам приватизации, займов, кредитов. Будут создаваться
постоянные ситуативные коалиции по поводу выгодности того или иного закона. Что,
разумеется, усложнит жизнь Виктору Януковичу. Тем более, результат парламентских выборов
2012 года может быть отнюдь не в пользу ПР. Да и к тому времени вполне могут появиться
одиндва реальных кандидата на роль нового «освободителя», финансируемых опальными или
просто отстраненными от реальных решений олигархами. Поводов-то для недовольства власть
дала множество. И впереди — еще два года неизменного «улучшения жизни». Так что всем
оппонентам нового монарха будет выгодно использовать нарастающую протестную волну.
http://www.kontrakty.ua/2009-10-22-11-44-27/21906-pirrova-pobeda-pochemu-izmeneniya-vkonstitucziyu-dadut-strane-lish-mnimuyu-stabilnost
Преображення в синіх тонах
Максим Савчук, "Україна молода"
Учора в Києві, у «спальному» районі Теремки–2, відбулося освячення храму
Преображення Господнього. Дійство на вулиці Касіяна, 1 очолював митрополит Київський і
всієї України (УПЦ Московського патріархату) Володимир. Здавалося б, пересічна подія. Але
заковика в тому, що новий великий релігійно–культурний комплекс відпочатку планувався як
доповнення до церкви Бориса і Гліба Української автокефальної церкви, розташованої поруч. І
ще за кілька днів до приходу московських «церемоніймейстерів» служби в новому храмі
правили священики незалежницької УАПЦ, зокрема колишній народний депутат від «Нашої
України» о. Юрій Бойко. Але після приходу до влади Януковича і К° храм УАПЦ на Теремках
став своєрідною «тушкою» — його забрали в УПЦ МП. Зведенням нової церкви займалася
компанія «Ліко–холдинг» нардепа–«регіонала» Ігоря Лисова, і тепер спонсор вирішив, що
«послідовніше» буде віддати Божий дім іншій православній структурі — провладному
Московському патріархату.
Автокефали, разом із настоятелем храму Бориса і Гліба отцем Юрієм Бойком, шоковані
таким поворотом подій: у новій церкві вони молилися впродовж чотирьох років, пан Лисов
довгий час був для них мало не найкращим другом, а тепер знайшов юридичні зачіпки, аби
змінити конфесійну приналежність храму.
Настоятель церкви святих Бориса і Гліба (УАПЦ) отець Юрій Бойко — один із тих, хто
відроджував автокефальну церкву в Україні ще на початку 1990–х. Свого часу він хрестив
В’ячеслава Кириленка, який згодом став лідером «Нашої України» в парламенті. Бойко й сам
пройшов до Верховної Ради — причому в мажоритарному окрузі, був членом фракцій «НУ» і
ПРП, очолював Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі при
Президентові Ющенку, був радником «помаранчевого» глави держави.
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Як розповів отець Юрій, громада Української автокефальної православної церкви
започаткувала своє духовне життя на Теремках у 1991 році; на теперішній території парафії
тоді спорудили хрест, який освятив покійний Патріарх Володимир Романюк. За два роки
постала церква Бориса і Гліба. У ній був один із найкращих церковних хорів, проходили
літературні читання, патріотичних парафіян ставало більше з кожним роком — їздили навіть із
протилежного кінця Києва. Парафіянами церкви були В’ячеслав Чорновіл і Євген Сверстюк,
тут молилася навіть греко–католичка Слава Стецько. Уже тоді віруючі відчували потребу
розширити духовний центр. Відтак архітектор Вадим Жежерін розробив проект духовно–
релігійного комплексу, де розташовувалися б і класи для навчання дітей культурі та мистецтву.
Весь цей час релігійна громада підтримувала добрі стосунки з місцевою владою. Ніхто з
церковників не переймався тим, щоб оформити акт права власності на земельну ділянку.
Однак, як відомо, «святе місце порожнім не буває». Претендент на нього знайшовся.
Ним став Ігор Лисов, власник будівельної компанії і тодішній чільний чиновник столичної
міськдержадміністрації. Із часом він став начальником Головного управління комунальної
власності Києва, заступником мера Омельченка.
«Лисову належить 48 гектарів землі на Теремках, — говорить Микола Бідзіля, депутат
Московської райради в 90–х роках. — Із приходом Горбачова цю територію передали у
власність кільком великим заводам, що об’єдналися. Ігор Лисов працював у виконкомі, став
секретарем цього об’єднання. Його організація отримала назву «Ліко» («Лисов і компанія»).
Заводи почали розвалюватися, керівники махнули на територію рукою, а пан Лисов став
фактичним власником земель. Але це були не ті землі, де зараз храми, — цю територію він
«підім’яв» трохи згодом».
Отець Юрій розповідає, що Лисов спочатку мав намір оформити право власності на
землю навколо храму, без урахування ділянки, де стоїть церква Бориса і Гліба. Однак
передумав, і Київзем оформив йому всю територію. Пізніше, коли церкву відвідав тодішній мер
Олександр Омельченко, Ігор Лисов публічно заявив, що землю, на якій споруджено храм, він
уже подарував парафії. Однак ті слова документально не затверджено — актів передачі землі
релігійній громаді не існує.
«У 2005 році нам із Ігорем Лисовим вдалося домовитися, — веде далі священик УАПЦ.
— Його компанія зобов’язувалася звести духовно–релігійний комплекс за проектом Жежеріна.
Лисов говорив, що має за честь допомагати автокефальній громаді, і будівництво почалося.
Гроші на спорудження надходили від Лисова, із пожертв парафіян, із бюджету КМДА,
Голосіївської адміністрації. Нам допомагали і відомі політики — депутат Сергій Головатий, а
також В’ячеслав Кириленко, який саме в церкві Бориса і Гліба приймав хрещення. Однак, знову
таки, ми офіційних угод із Лисовим не підписували. Ніхто від громади й подумати не міг, що
може трапитися обман».
«До президентства Януковича і візитів Кирила конфліктів не було»
Юрій Бойко впевнений: після приїзду патріарха Московського Кирила і проведення
численних конференцій «із подолання релігійного розколу в Україні» утворилася ситуація, коли
храми Української автокефальної православної церкви примусово включають до складу УПЦ
Московського патріархату. Саме з огляду на таку кон’юнктуру Ігор Лисов вирішив віддати
будівлю Московському патріархату.
Суперечки між Бойком і Лисовим із приводу релігійної юрисдикції майбутнього
комплексу почалися ще в 2006 році, коли Лисов став депутатом Верховної Ради за списком
Партії регіонів. Особливої ж гостроти ситуація набула після інавгурації Президента Януковича,
який толерує єдину православну конфесію — МП.
Три місяці тому Бойко в присутності Лисова мав розмову з митрополитом Київським
Володимиром. Пропозиція предстоятеля УПЦ була такою: отець Юрій може залишитися
настоятелем усього храму, разом із добудовою, за умови, що стане священиком УПЦ МП. Юрій
Бойко відмовився. Тоді пан Лисов вирішив діяти самостійно: просто передав новобудову
блаженнішому Володимиру, закріпивши за ним нову назву — Храм на честь преображення
Господнього.
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«Тепер Московському патріархату належатиме вся новобудова, — говорить отець Юрій.
— Це дві дзвіниці на честь святих, приміщення для парафіяльного спілкування і недільної
школи. Ігор Володимирович заявляє, що будівля оформлена на його компанію і він має право
чинити, як заманеться. Юридично це так, але з моральної точки зору… Виходить, що ми
допомагали в будівництві храму, на який, зрештою, втратили будь–яке право. Більше того —
чотири роки проводили там служби!»
Обізнані люди відзначають: цей конфлікт — нетиповий, адже зазвичай конфесійну
приналежність храму визначає сама парафіяльна громада. А тут гору бере право власності
однієї фізичної особи.
«Слід розуміти: це ж єдиний комплекс із церквою Бориса і Гліба, — каже настоятель від
УАПЦ. — Тепер фактично на одному клаптикові землі буде дві церкви. А всі ми знаємо, яку
політику зараз проводить Московський патріархат...»
Отець Юрій напередодні переходу храму під омофор МП попросив паству не вступати в
конфлікти із «новоприбулими» й «триматися чесної християнської позиції». Увечері дехто з
парафіян плакав.
«Зігнали держслужбовців. Для охорони найняли молодчиків»
9.25 ранку середи. Через парк у напрямку нового храму Преображення Господнього
прямують групки людей, переважно жінки й чоловіки за тридцять. Із розмов стає зрозумілим,
що жінки тут не з власної волі: «Ну що ти їй скажеш? Треба, то треба. Начальство є начальство.
Швидше б це все закінчилося». Інша відповідає: «Отака тобі дер-жавна служба».
Біля храму люди стоять організовано, утворивши коридор. Їх сотень із чотири. Біля
входу по обидва боки стоять двоє молодиків далеко не інтелігентної зовнішності у блакитній
камуфляжній формі з написом «охорона» на в’язаних шапках. Після того як фотокор «УМ»
робить кілька знімків, чоловік у темному пальті відводить «бойовиків» із видного місця за
спини натовпу.
На території — шестеро міліціонерів, однак у натовпі є декілька груп чоловіків
спортивної зовнішності з поголеними головами (з усього видно — «дуже релігійні» хлопці).
Впізнаю обличчя мешканця райцентру під Києвом — любителя тренажерних залів. Молодик
пояснює: «Типу охорона, просто сказали постояти».
Неподалік, поруч зі старою церквою Бориса і Гліба — із десяток парафіян УАПЦ. Один
із них, нині пенсіонер, а колись викладач ВНЗ, обурюється: «Я сюди ходжу років із двадцять. І
гроші на будівництво отого храму, де тепер російські сили селяться, теж давав. Відверто
нищиться українське. Я сподівався, віряни Автокефальної церкви висловлять протест. Однак
бачите — все спокійно. Символічно, що освячення відбувається у день жалоби [за жертвами
катастрофи на Дніпропетровщині]».
Із запізненням на 40 хвилин до храму прибувають церковники на чолі з митрополитом
УПЦ Володимиром. Люди заходять усередину. Автокефали — відмовляються.
Отець Юрій Бойко розмовляє зі своїми парафіянами. Говорить, що нікому з них не
забороняє йти на освячення. А щодо себе додає: незважаючи на тривалу співпрацю і особистий
вклад у новий храм, його на церемонію навіть не запросили. І знову нагадує про свою
християнську позицію: сваритися і щось доводити він не має наміру, і на Покрову служба в
його церкві неодмінно відбудеться. Чутки про перехід його самого в лоно МП не мають під
собою ґрунту — він принципово лишається священиком УАПЦ.
Церемонія, яку охороняє чоловік із рацією на вході, триває в новому храмі хвилин із
п’ять. Після молитви за Блаженнійшого патріарха РПЦ Кирила митрополит Володимир
обходить стіни новопридбаного храму, його помічник кропить їх святою московською водою.
Поспілкуватися з Лисовим не вдається.
Невеличка церква Бориса і Гліба лишається на Теремках єдиною україномовною. Поки
що лишається.
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Євстратій (Зоря), єпископ УПЦ КП:
— Навіть якщо храм будує меценат чи спонсор, він це робить насамперед у дар Богові.
Це не може бути просто приватною власністю. А що станеться, коли за деякий час ця людина
стане прихильником не УПЦ МП, а, наприклад, «Свідомості Крішни» чи прийме іслам?
Доведеться переробляти храм в індуїстський чи в мечеть? Якби можна було говорити, що отець
Бойко — поганий священик і треба шукати когось іншого, це одне. Але ж парафіяни ним
задоволені. Тому я тут бачу винятково політичну мотивацію. Враховуючи нинішнє положення
Московського патріархату, тут не може бути сумнівів.
http://www.umoloda.kiev.ua/number/1758/161/62281/

Інтернет-ЗМІ
Свобода под давлением
Милан Лелич, Главред.info
Европейские институты всерьез озаботились темой цензуры и сворачивания свободы
слова в Украине – буквально через неделю после довольно жесткой резолюции ПАСЕ Совет
Европы и Евросоюз организовал в Киеве конференцию по обеспечению плюрализма в
украинских СМИ.
Власть на ней вполне предсказуемо представляла замглавы АП Анна Герман, оппозицию
– глава Комитета ВР по вопросам свободы слова бютовец Андрей Шевченко, среди гостей были
европейские и украинские журналисты и медиафункционеры.
Модератор конференции Иван Коэджиков (глава Департамента по вопросам
информации Совета Европы) не преминул напомнить Анне Герман о недавней резолюции
ПАСЕ: «Критично, что медиа в Украине оказались под давлением». Глава представительства
ЕС в Украине Жозе Тейшейра в общих словах описал важность свободных СМИ для
укрепления демократии. В целом выступления зарубежных участников конференции ни на шаг
не выходили за рамки обычной дипломатической корректности, поэтому Анна Герман
воспринимала их со своей обычной широкой улыбкой.
Взяв слово, Анна Николаевна заметила, что развитие независимых медиа началось лишь
пять лет назад. «Свобода прессы является надполитической, здесь не важно, во власти вы
находитесь, или в оппозиции», - сыпала она круглыми фразами. «Я рада, что Андрей Шевченко
поддержал инициативу Президента о введении общественного вещания», - Герман повергла
сидящего рядом оппозиционера в явное смущение. По ее словам, законопроект об
общественном вещании Янукович внесет в парламент через неделю – «после окончательного
подтягивания всех точек и запятых». В сотый раз заверив в преданности украинского
Президента идеалам демократии и свободы слова, Анна Герман решила откланяться –
оказывается, Янукович назначил встречу представителям Пятого канала, а пропустить такое
событие Анна Николаевна никак не может.
Инициатива Виктора Федоровича спасла госпожу Герман от выслушивания речи
представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миятович, резкость которой явно
контрастировала с полукомплиментарными выступлениями ее предшественников. «Украина
всегда была образцом свободы слова в этой части мира. Однако сейчас ситуация уже не
представляется в розовом свете», - чеканила слова Миятович. «Давайте перейдем от слов к
действиям. Потому что мы слышим от власти обещания, но не видим никаких действий.
Единственная вещь, к которой у меня есть нулевая толерантность, – это физическая
безопасность журналистов. По расследованию дела Климентьева ничего не сделано, несмотря
на обещания, в деле Гонгадзе наказание должны понести все: и убийцы, и организаторы. Закон
о свободном доступе к информации должен быть принят на протяжении десяти дней», выступление госпожи Миятович приятно удивляло своей абсолютной конкретностью, не оченьто типичной для европейских чиновников.
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Когда гости и участники конференции начали обсуждать плюрализм в СМИ в формате
круглого стола, «Главред» улучил возможность задать Дуне Миятович ряд вопросов.
Как, по вашему мнению, можно заставить украинскую власть перейти от слов к
реальным действиям в сфере защиты свободы слова?
Если бы я точно знала, как это сделать, я бы напоминала какого-то прорицателя, но я же
не прорицатель. Я хотела бы видеть, как Украина делает это самостоятельно, с желанием
развивать гражданские свободы, и среди этих свобод обязательно должна значиться и свобода
слова и прессы. Я все-таки верю, что правительство поймет важность этого для Украины и для
украинских граждан, и перейдет от слов к действиям. Самое первое, что надо сделать –
обеспечить безопасность для журналистов при исполнении ими служебных обязанностей.
А если ситуация останется прежней, что нужно делать тогда?
Для меня понятно одно – если я увижу, что ничего не делается в сфере обеспечения
свободы медиа, я использую все доступные мне рычаги влияния, я использую полномочия,
данные мне Советом Европы, чтобы рассказать всему миру, что Украина движется в
неправильном направлении. Однако я верю, что конструктивные выступления представителей
власти означают, что они понимают это, и будут двигаться в правильном направлении.
Насколько представители власти искренни в своих обещаниях защищать свободу слова,
как вам кажется?
Я хотела бы верить в их искренность, ведь представители власти должны быть
искренними. Они должны демонстрировать гражданам, которые их избрали, серьезный подход
к выполнению поставленных задач.
Если сравнивать состояние дел со свободой слова в Украине и у наших соседей по
постсоветскому пространству, в чью пользу будет такое сравнение?
Я хотела бы уйти от всяческих сравнений, но я говорила сегодня, что Украина является
моделью для своего региона, и я надеюсь, что так будет и в дальнейшем.
http://www.glavred.info/archive/2010/10/13/150356-9.html
Віталій Хомутиннік: "Комітет ВР ухвалив рішення відтермінувати введення
"податку на депозити" до 2014 р."
РБК-Україна
Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики прийняв
рішення відстрочити введення "податку на депозити" до 2014 р. Про це сьогодні "Дзеркалу
тижня" повідомив голова Комітету, народний депутат від Партії регіонів Віталій Хомутиннік.
За його словами, це пов'язано з тим, що представники Адміністрації Президента
висловили думку про неготовність української банківської системи до введення такого податку.
"У зв'язку з тим, що українська банківська система ще не до кінця вийшла з кризи, було
ухвалено рішення відкласти введення цієї норми", - заявив він.
Голова комітету повідомив, що, на думку представників Адміністрації Президента,
введення податку на дивіденди призвело б до зменшення припливу вкладів і погіршення
кредитування.
Разом з тим, за словами депутата, також однією з причин відмови від введення податку
стала необхідність розкриття банківської таємниці при оподаткуванні.
"Поки все, чого вдалося домогтися - відкласти їх введення на три роки", - підкреслив
В.Хомутиннік.
Парламентарій повідомив також, що на даний час розглядається кілька варіантів
запровадження зазначеного податку з 2014 р. Зокрема, існує варіант, при якому оподаткуванню
підлягатимуть усі депозити, незалежно від їх суми. При цьому, податок на дивіденди очікується
на рівні податку на доходи фізичних осіб - 15-17%.
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Нагадаємо, в запропонованому урядом проекті Податкового кодексу пропонувалося
обкладати доходи, отримані громадянами за депозитами на суму понад 200 тис. грн, 5%-м
податком. Доходи фізичних осіб розміром понад 10 мінімальних зарплат (сьогодні - 888 грн, з 1
грудня - 922 грн) будуть обкладатися за прогресивною ставкою 17% при існуючій сьогодні
плоскій ставці 15%.
Варто відзначити, що за даними Національного банку України, станом на 1 жовтня
депозити фізичних осіб становили 257,6 млрд грн. Разом з тим, за даними джерела видання в
Нацбанку, близько 150 млрд грн з цієї суми належать 3% вкладників.
http://www.rbc.ua/ukr/top/show/v-homutynnik-komitet-vr-prinyal-reshenie-otsrochit-vvedenie13102010195600
Тарас Чорновил: "Если Азарова уволят, Премьером станет Бойко"
Юлия Артамощенко, ForUm
Внефракционный народный депутат Украины Тарас Чорновил считает, что, в случае
отставки Премьер-министра Николая Азарова, его место займет министр топлива и энергетики
Юрий Бойко. «Если будет так, то я уже могу назвать кандидатуру нового премьера – Юрий
Бойко», - сказал он.
По словам Чорновила, в Украине еще очень низкий уровень властных элит,
недостаточная «лавка запасных», совсем неидеальная кадровая подготовка. «То есть хорошего
кандидата на любую министерскую должность, а тем более премьерскую, в Украине вообще
нет»,- отметил нардеп.
В то же время он подчеркнул, что кандидатура Азарова - одна из самых адекватных. «Он
(Азаров) спокойный. У него достаточно жесткая исполнительная дисциплина. Также он не
играет в свои политические игры, у него нет своей мощной ни финансовой, ни медиа, ни
политической группы. Поэтому для Януковича это была определенная гарантия, что премьерминистр не будет заниматься политическими интригами, и его подсиживать. Поэтому Азаров и
получил пост премьера», - сказал Чорновил. По его мнению, Азарова могут сместить, а могут и
оставить. «Если сместят Азарова, то это будет прямое, абсолютное, стопроцентное поражение
персонально Януковича. И мой тезис, что Виктор Федорович уже не совсем-то руководит
страной, будет подтвержден на все 100%», - сказал нардеп.
«Сегодня же мы видим, что Янукович диким страхом боится хоть словечко
отрицательное сказать о Хорошковском или еще о ком-то из этой группы. Полное
подыгрывание идет исключительно группе Фирташа. И тут полная сдача интересов. И
складывается такое впечатление, что и в самом деле они страной управляют, а не Янукович.
Азарова же безбожно критикует», - отметил Чорновил. По его словам, это может
свидетельствовать «о подготовке полного захвата власти в стране группой Фирташа, в которой
Левочкин, Хорошковский, Бойко и т.д.». Нардеп подчеркнул, что эта группа совершенно не
украинская. «Это - российский бизнес, полностью зависим от РФ. Это - самый худший вариант,
который только может быть», - уверен Чорновил.
По его словам, если Президент Виктор Янукович «пойдет на сдачу Азарова, это будет
значить, что он не контролирует власть в стране, и он больше не Президент».
Что касается состоявшихся увольнений, то, по мнению Чорновила, в них не совсем
вписывается Виктор Слаута. «Ему будут что-то искать, ведь советник Президента – смешная
должность. А убрать министра аграрной политики, кума Януковича, Президент не смог. Он же
продолжатель Виктора Ющенко. Соответственно, решили пожертвовать Слаутой, тем, кто
согласится тихо уйти, без скандалов», - сказал нардеп.
Что касается экс-вице-премьера Владимира Сивковича, то, по словам Чорновила, «это
один из тех, кого очень не любят представители группы Фирташа». «Первым пошел Шуфрич. И
вспомните, как он Левочкину по физиономии съездил. Вторым – Сивкович. Теперь могут
попытаться поднять руку на Клюева. Но я не уверен, что хватит сил его снять, но однозначно
вся активность сейчас будет направлена против него», - сказал нардеп.
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«Иными словами, идет зачистка территории, чтобы Кабмин стал 100% Фирташа. А там
еще есть несколько людей, не подпадающих под эту категорию», - подытожил Чорновил.
http://www.for-ua.com/politics/2010/10/14/130928.html
Петро Симоненко: "Севастополю має бути присвоєно особливий статус"
ГолосUA
Севастополь повинен отримати статус міста особливого значення.
Про це лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко повідомив в ефірі Першого
севастопольського телеканалу.
«Ми підтримуємо цю позицію (про надання Севастополю статусу міста особливого
значення)... Ми протягом довгих років разом із міською партійною організацією переймалися
внесенням до парламенту достойного проекту і щоб його було розглянуто. На жаль, цей проект
не було підтримано більшістю у парламенті”, - сказав лідер комуністів.
П.Симоненко наголосив, що Компартія і надалі добиватиметься присвоєння місту
Севастополь особливого статуту. “Необхідно покласти край цим спекуляціям, в тому числі і у
зв'язку з тим, що тут знаходиться Чорноморський флот Російської Федерації”, - сказав він.
http://www.golosua.com/politika/2010/10/14/sevastopolyu-ma-buti-prisvono-osoblivij-status--si
Василий Киселев: "У меня просто "крышу сорвало", когда исключили из партии"
ЛIГАБiзнесIнформ
Народный депутат Василий Киселев шаг за шагом "реставрирует" свой статус в Партии
регионов. В сентябре он вернулся в ряды регионалов, которые покинул год назад после
нешуточного конфликта с партийным руководством, а потом вступил и во фракцию ПР в
парламенте. Однако "по всем фронтам" ему восстановиться вряд ли удастся: крымская
республиканская организация партии, которую Киселев возглавлял с 2001 по 2009 год, теперь
для него недосягаема.
О том, что заставило его дважды "вступить в одну реку", как рядовые и не очень
регионалы восприняли эту новость, и какой участок работы доверил ему Николай Азаров,
Василий Киселев рассказал в интервью ЛІГАБізнесІнформ.
- Василий Алексеевич, в сентябре неожиданно для всех Вы вернулись в Партию регионов,
"расставание" с которой было, скажем так, непростым, а на прошлой неделе - и во фракцию.
Это была Ваша инициатива - или Вас позвали?
- Почему неожиданно? Я уже больше месяца работаю советником Премьер-министра
Николая Яновича Азарова. Что касается ситуации с моим исключением из Партии регионов думаю, Виктор Янукович сначала просто не разобрался. А как это сделать, если в уши
"вкладывают" и с одной, и с другой стороны? Но когда он разобрался, пригласил меня к себе.
- О чем Вы говорили с Президентом?
- Говорили о том, что наломали много дров. Я признал свои ошибки, он согласился с
тем, что не разобрался в ситуации со мной. Скажу откровенно: у меня просто "крышу сорвало",
когда я узнал о своем исключении из партии. А тут еще Борис Колесников сказал: "Отряд не
заметит потери бойца". Ну, и самое главное было, что - без шуток - надо мной нависала угроза,
и если бы я не перенес "центр тяжести" на уровень лидера партии, то не знаю, чем бы
закончилось.
- Вы имеете в виду информацию о планировавшемся покушении на Вас?
- Да.
- И чем все закончилось?
- Надеюсь, закончилось.
- То есть все спущено "на тормозах"?
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- Нет. Перевернули страницу, тему закрыли. Тем более, лидер во всей этой ситуации
разобрался. Он меня спросил: "Чего Вы хотите?". Говорю: "Справедливости". Он: "Какой?". Я:
"Отмените решение о моем исключении из партии". Он слово сдержал. В этой папке
(показывает) лежат все документы о моем возвращении во фракцию и в партию.
- Как же получилось, что Януковичу почти год понадобился, чтобы разобраться?
- Дело в том, что я, если начинаю "рубить", то с плеча и наотмашь. У меня так по жизни:
любить так любить, рубить так рубить. К тому же, я не дипломат, а хозяйственник, плюс
авторитарен по складу характера, никогда не был тряпкой и не позволяю вытирать об себя ноги.
И я это понимаю, и Янукович это понимает. Я был очень резок. Но надо было разобраться,
тогда и не было бы этого всего. Янукович на встрече спросил меня: "Как Вы живете?" Я
ответил: "Я не живу. Я существую. Я лишен того, чему отдал столько лет своей жизни". У меня
ведь 37-ой номер партийного билета, причем первый номер по Крыму. Поэтому я доволен тем,
что все так закончилось, и я снова в партии.
Я благодарен за то, что при своем сегодняшнем уровне - а он Президент 46-миллионной
страны - Янукович проявил великодушие и пригласил меня к себе. Это говорит о многом. Ведь
он мог и не вспомнить обо мне. Я понимаю, что я для него - песчинка, но...
- Но, тем не менее, год назад Вы очень остро высказывались в адрес Януковича:
поднимали вопросы приватизации "Межигорья"...
- Да, было. И, возможно, оттого, что я, как и многие другие, не знал деталей. Но и сейчас
считаю, что решать вопрос "Межигорья" в период президентской избирательной кампании
было ошибкой.
- Как Вы относитесь к возвращению Конституции 1996 года?
- Осознанно поддерживаю, поскольку считаю, что если народ доверил Президенту
Януковичу судьбу страны, то необходимо наделить его и соответствующими полномочиями
для наведения порядка в стране.
Ну а все эти крики, визги о том, что Украина идет к диктатуре... Это пустое. Главное в
том, что Президент Янукович не боится взять на себя ответственность. Уверен, в той
социально-экономической ситуации, в которой оказалась страна после Ющенко, кто бы ни стал
Президентом, - хоть Тимошенко, хоть Тигипко, хоть Яценюк, - они были обречены проводить
непопулярные реформы.
Вот, к примеру, чем запомнится Президент Ющенко? С чем он войдет в историю? Кучма
войдет в историю тем, что при нем проводились реформы, люди квартиры покупали, машины, с
Россией он дружил, с Америкой дружил, и как бы там ни было, а движение вперед было. А чем
может похвастаться Ющенко? Черепками, пчелами, разорванными связями с Россией - и
больше ничем. У них была полная власть, но пять лет бездарно потеряны. Более того, мы
отброшены назад в экономическом развитии. А Янукович с командой восстановит экономику и
войдет в историю Украины как успешный реформатор.
- Как Ваше восстановление в партии восприняли однопартийцы?
- Большинство восприняло мое возвращение нормально.
- С тем, кто сказал "отряд не заметит потери бойца", Вы встречались?
- Да, с Борисом Викторовичем мы встречались. Я был у него по вопросу реформ и
Налогового кодекса. Затронули тему моего возвращения, он говорит: "Так, ты во фракции, ты в
партии, давай в строй". Я ответил: "Это понятно. Но всего ведь не вернешь... Вот Вы сказали
обо мне, что отряд не заметит потери бойца. В военное время, может, так и надо. Жуков, когда
шли сражения, если заглохла одна полуторка на мосту, давал команду танком скинуть ее в
воду, потому что она мешала продвижению всей колонны. Возможно, из этих соображений Вы
и правы были, Борис Викторович. Но все-таки я человек, и я очень много сделал для партии. И
вот так меня сбрасывать... К тому же, если возвращали из штрафбата, то восстанавливали
звание и награды".
А потом я сказал ему: "Борис Викторович, Вы не знаете об этом факте. Но когда в 2005
году Вас взял Луценко и кинул за решетку, а других наших лидеров начали преследовать, я
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лично дважды организовывал пятитысячные митинги и открыто критиковал Тимошенко и
Ющенко, требуя освободить Колесникова!" Меня таскали по прокуратурам, мне угрожали, но я
этого не боялся, потому что знал, что поступаю правильно".
"Я этого, - говорит, - не знал". Ну, жизнь такая штука, так получилось. Черная полоса
прошла. Надеюсь, теперь светлая.
- Вы как-то признались, что работу в Киеве воспринимаете как ссылку, и только в
Крыму чувствовали себя как дома...
- Конечно, я в Крыму чувствовал себя как рыба в воде, как птица в полете.
- Ваше возвращение в Крым на партийную должность не планируется?
- Нет, это уже в прошлом. Но как член партии сделаю все возможное для укрепления ее
авторитета.
- Как Вы оцениваете ситуацию в Крыму сейчас?
- Больная тема для меня. Я многое делал бы так, как делает Джарты (Василий Джарты Председатель Совета министров Автономной Республики Крым, руководитель Крымской
организации Партии регионов, - ред.). Мы по складу характера с ним чем-то сходны.
- Имеете в виду авторитарный стиль руководства?
- Да. Однозначно. Тут мы чем-то сходны. Но он не знает специфики Крыма. И, к
сожалению, наделал ряд ошибок, которые могут негативно сказаться на результатах местных
выборов. Он перессорился и с Меджлисом, и с коммунистами, и с "Союзом", и некорректно
действовал в отношении "Русского единства" - политической партии пророссийской
направленности. Так нельзя, потому что это регион русскоязычный, в нем проживают 63%
этнических русских. К тому же, межнациональная ситуация там непростая, довольно сильны
пророссийские настроения.
Я был у Джарты после того, как лидер мне сказал: езжай в Крым, пожмите с Василием
руки, вы в одной команде, вы в строю. Я с ним встречался три раза. Дважды у нас шел разговор
по крымским татарам, - что надо "выруливать" ситуацию, находить общий язык. Он
прислушался. И особенно меня радует то, что со второго раза мне удалось убедить его
встретиться с руководителями пророссийского движения. К его чести, он пошел на контакт.
Однако я и сегодня считаю, что его война с Миримским (Лев Миримский - лидер партии
"Союз", - ред.) не на пользу, а во вред. Потому что Миримский всегда поддерживал Януковича.
Он договороспособен. Надеюсь, он это интервью почитает и до выборов еще что-то сможет
изменить. Было время, у меня с Миримским тоже были непростые отношения.
- Тяжелый человек?
- Ну, своеобразный человек. Как и каждый из нас. Я никого не собираюсь судить. Как
говорят: не судите, да не судимы будете. Вот меня недавно в прессе Грач затронул на ровном
месте. Ему задали вопрос о Сергее Куницыне, он ответил - и тут же зацепил меня: мол, Василия
Киселева восстановили, но зачем это нужно было Партии регионов?
Считаю, что ему необходимо заниматься своими проблемами.
- Кстати, на днях Грач сделал "выпад" не только в Вашу сторону, но и в сторону всех
крымских регионалов - заявил, что в Крыму "развязан шабаш" со стороны Партии регионов.
- Он понимает, что это его последний шанс вернуться в крымскую власть, без которой он
жизни не мыслит. И не для того, чтобы сделать что-то полезное для крымчан, а, скорее всего,
ради получения собственной выгоды.
- Вы - советник Азарова. По каким вопросам даете советы?
- Земельным и межнациональным.
- Какие реформы из анонсированных властью Вы считаете наиболее важными?
- Я как хозяйственник по призванию хочу сказать, что нельзя так жить, как мы жили все
эти годы, когда первые лица государства старались друг перед другом "на публику" сыграть, не
думая о том, что долги, которые мы берем, придется отдавать нашим детям и внукам. Азаров в
этом отношении - камикадзе. Он взял на себя огромную ответственность. Многое из того, что
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предстоит сделать - крайне непопулярно. Но когда 42% экономики работает в тени, надо ломать
сложившиеся стереотипы.
Например, я могу показать вам документ по льготам, который загоняет страну в
долговую яму. Вы знаете, что у нас треть населения страны пользуется целым рядом льгот? Вот
распоряжение, подписанное Тимошенко Юлией Владимировной. В нем написано, что 13 с
лишним миллионов человек - льготники. Я себе представляю, какой вой поднимут коммунисты,
услышав то, что я сейчас говорю. Но, поверьте, нигде в мире нет такого, чтобы (зачитывает из
распоряжения): "Ветерани праці - близько 4,6 млн. осіб... Ветерани війни - близько 3 млн. осіб".
Конечно, ветеранам боевых действий нужны льготы, с этим никто не спорит. Чернобыльцам тоже. Но для этого надо выяснить: кто действительно чернобылец, а кто пролетал в трехстах
километрах от Чернобыля, а потом просто "выбил" себе удостоверение. Кто ветеран
Афганистана, а кто просто пробыл там с миссией три дня. Вот с чем нужно разобраться, я это
буду приветствовать и всячески этому способствовать.
Или еще. Будучи советником Азарова, я направил запрос Надраге (Василий Надрага Министр по вопросам труда и социальной политики, - ред.): сколько людей стоит на учете в
службах занятости. Получилась интересная картина: там существенные средства проходят. При
этом многие "соискатели" на самом деле на рынке торгуют, а в службе занятости раз в месяц
отмечаются.
- Что в новом проекте Налогового кодекса пугает Вас, вызывает беспокойство?
- Перекос может произойти в сфере малого бизнеса - я имею в виду так называемых
"единоналожников". Мы можем "погасить" малый бизнес, а этого нельзя допустить. С другой
стороны, нужно посмотреть, кто честно работает на едином налоге, а у кого, извините, десятки
миллионов в обороте. Я Ярошенко, Министру финансов, лично говорил: вот в неделю на АЗС
заправляю в бак бензина на 500 грн. Ну не было еще ни одного случая, чтобы мне на заправке
принесли чек. Обязательно спрашивают, нужен чек или нет. Это о чем говорит? О том, что как
минимум 20% "налички" уходит в тень. Значит, что? Левый бензин. Проведите проверку на
одной-двух заправках в стране, пусть просчитают, сколько машин прошло. И все поймут, что
шутить нельзя.
Считаю ошибкой облагать налогом депозиты граждан, поскольку это приведет к тому,
что население будет хранить сбережения не в коммерческих банках, а стеклянных.
В России поступили так: платят налог в 13%, и к ним никто больше не лезет. Но, опятьтаки, Украина - не Россия, это еще Кучма сказал. Так что надо внимательно обобщить
зарубежный опыт и наложить его на реалии ведения украинского бизнеса. А самое главное - не
делать тех ошибок, которые допускали в других странах при проведении налоговой реформы.
- Но кодекс уже готов, зарегистрирован в парламенте. Не поздно изучать опыт?
- Нет, не поздно. Вы же видите, что его дважды уже откладывали, в первом чтении
приняли - отменили, опять приняли - на доработку, опять приняли - на доработку, и еще две
недели будем дорабатывать. Время есть. Процесс идет трудно, но это же революция, это
переворот! И в первую очередь, в сознании людей.
- Вы говорите о реформах, которые будет проводить правительство...
- Для того, чтобы вывести страну из кризиса, их необходимо проводить. Да, они
болезненные, они непопулярные, - потому что народ очень не любит, когда им дали
"попробовать" и забрали. И надо найти "золотую середину", чтобы народ и не обижался, и
понимал, что это справедливо, и в то же время казну наполнять.
- Реформы, о которых Вы говорите, будет проводить Кабмин Азарова? Или, как
предрекают некоторые эксперты, уже новый Кабмин, который Янукович назначит после
отставки нынешнего правительства и Премьера?
- Азаров - это находка для Януковича. Другое дело, что, повторяю, он камикадзе.
- Хотите сказать, что рано или поздно все-таки?..
- Нет. Я в это не хочу верить. У Азарова светлая голова, он знает, что делает. У него
налажены связи и внутри страны, и за ее пределами. А в случае переформатирования
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правительства страна потеряет минимум полгода. Поэтому я считаю, что нынешнему Кабинету
Министров надо дать поработать определенный период. Если Азаров будет делать серьезные
ошибки, парламент его всегда поправит. Мы хоть и не имеем права отправлять в отставку
правительство, но вправе заслушивать министров, Премьера, давать оценки, обращаться к
Президенту.
Понятно, что Азаров лучше бы себя видел, как предрекают, в Нацбанке, или еще где-то,
он на любой работе справится. Но если ему придется покинуть пост Премьер-министра в силу
обстоятельств, - ну, не дай Бог, по состоянию здоровья, - то Украина многое потеряет.
Учитывая то, что Янукович пришел как минимум на две пятилетки, он будет
поддерживать нормальные, здравые и адекватные действия правительства.
- Есть версия, что на должность главы Киевской горгосадминистрации может быть
назначен Министр юстиции Александр Лавринович? Какова вероятность, что слышно?
- Не думаю, что это произойдет. Лавринович профессионал в своем деле, а Попов
(Александр Попов - первый заместитель главы КГГА Леонида Черновецкого, - ред.) - в своем.
При этом Попов на сегодня за столь непродолжительный период работы уже завоевал доверие
значительной части киевлян.
http://news.liga.net/interview/NI100072.html

Телебачення і радіомовлення
Новий Митний кодекс можуть представити до розгляду у Верховній Раді через
півтора місяця
УТ-1, Діловий світ
Наталія ТИХОПІЙ, ведуча: Новий Митний кодекс можуть представити до розгляду у
Верховній Раді через півтора місяця. Про це заявив Сергій Тігіпко. Найближчим часом
розроблений спеціальною робочою групою проект потрапить на вичитку підприємцям, які
безпосередньо працюють з митницею. Новий кодекс буде адаптований до митних правил ЄС. В
планах - впровадити систему єдиного вікна при оформленні вантажів та позбавити інші органи,
в тому числі Службу безпеки України та Державну податкову адміністрацію можливості
перевіряти вантажі.
Годувальницею для корупціонерів назвав віце-прем'єр України Сергій Тігіпко
митницю
УТ-1, Підсумки дня
Іванна НАЙДА, ведуча: Годувальницею для корупціонерів назвав віце-прем'єр України
Сергій Тігіпко митницю. Сьогодні він спілкувався із митними брокерами в одеському
морському порту і запросив їх представників взяти участь у підготовці нового Митного
кодексу. Головне, на думку лідера "Сильної України", щоб митні правила було спрощено, а
термін роботи з вантажами скорочено. Є ідеї і щодо створення єдиного вікна. Уже зараз, вважає Сергій Тігіпко, - можна скоротити третину персоналу, який працює на митницях.
Натомість бюджет із зарплат зберегти. Віце-прем'єр переконаний: в країні є кваліфіковані люди,
які захочуть працювати за новими правилами на митниці тільки за зарплату.
Сергій ТІГІПКО, віце-прем'єр-міністр України: "Если есть нарушения, если есть
коррупция, то это надо убирать руководителя таможни, который руководит этой таможней
конкретно по региону, а следующий на выход - это руководитель таможни страны, который
тоже не может навести порядок. Не могут навести порядок, должны быть убраны".
Віктор Янукович звільнив Віктора Слауту і Володимира Сівковича
"Студія "1+1", ТСН
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Наталія МОСЕЙЧУК, ведуча: Всім залишатися на своїх місцях. Президент наказав
членам Кабміну та головам облдержадміністрацій продовжувати виконувати свої обов'язки. На
вимогу нової Конституції глава держави видав ще один указ - скоротити в уряді посади двох
віце-прем'єрів. Віктора Слауту і Володимира Сівковича відтак звільнено. Втім безробітними
вони не лишилися. Обидва вже прилаштовані. Слаута став президентським радником, а пана
Сівковича відрядили в Раду нацбезпеки заступником Раїси Богатирьової.
"Швидка" забрала сьогодні активістку БЮТ Тамару Бігуй, яка голодувала під
Центрвиборчкомом
Наталія МОСЕЙЧУК, ведуча: "Швидка" забрала сьогодні активістку БЮТ Тамару Бігуй,
яка голодувала під Центрвиборчкомом. У неї проблеми із нирками. Я нагадаю, члени партії
"Батьківщина" 9-у добу пікетують ЦВК, вимагаючи зареєструвати нові, на їхнє переконання,
легітимні списки партій на місцевих виборах. Учасники голодування визнають, що останніми
днями почуваються погано. У них паморочиться в голові, нудить. Натомість на вмовляння
свого лідера Юлії Тимошенко припинити акцію, не реагують.
Новий Закон «Про Кабмін» набрав чинності»
5 канал, Час новин
Андрій МАКАРЕНКО, ведучий: Новий Закон «Про Кабмін» набрав чинності». Сьогодні
текст документа опублікували у газеті "Голос України". А напередодні його підписав
Президент. Нові правила дозволяють главі держави формувати уряд та звільняти з посади
прем'єр-міністра без згоди депутатів Верховної ради. Служба безпеки віднині теж
підпорядковується президенту. Кабмін позбавлено повноважень призначати голів
держадміністрацій. Тепер президент може затверджувати їх одноосібно, а не за поданням
уряду. Новий Закон «Про Кабмін» ухвалили, щоб привести його у відповідність до Конституції
96-го року. В опозиції кажуть: цей документ суттєво звужує повноваження парламенту.
28 грудня відбудеться конкурс з продажу "Укртелекому"
Ігор ТАТАРЧУК, ведучий: 28 грудня відбудеться конкурс з продажу "Укртелекому". На
аукціон виставлять майже 93 відсотки акцій компанії. Стартова ціна пакету - 10 з половиною
мільярдів гривень. Згідно із умовами конкурсу, компанії, частка держави або держустанов у
яких перевищує 25 відсотків, до участі в конкурсі не допускаються. Це автоматично виключає
участь у конкурсі норвезької компанії "Теленор" та німецької "Дойче телеком". "Укртелеком" монополіст на ринку зв'язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв'язку
перевищує десять мільйонів.
Олександр РЯБЧЕНКО, голова Фонду держмайна України: "Ми сподіваємося, що
прямий платіж, який ми зможемо отримати до держбюджету між 11 та 12 мільярдами. Будемо
вважати, що це успішний продаж. Ми не хотіли стартувати з ціни біля семи мільярдів. В нас
було бажання відразу підстрахуватися, і поставили ціну 10,5 - близьку ціну до ринкової".
Гість студії - Віктор Янукович, Президент України
5 канал, Час
Лариса ГУБІНА, ведуча: Вперше Президент Віктор Янукович дав інтерв'ю "5 каналу".
Глава держави розповів, як буде застосовувати свої розширені повноваження, яким буде
подальше реформування політичної системи країни, як будуватиметься робота з урядом, та що
буде зі свободою слова. Далі все, що помістилося в 20-хвилпинне інтерв'ю". Доброго вечора,
пане Президенте. По-перше, спасибі велике за те, що знайшли час для нашого каналу. Після
скасування політичної реформи в нових правових умовах у вас, як у Президента, з'явилося
більше повноважень. Найперше - як ви їх збираєтеся застосовувати? Найперше - на що вони
будуть спрямовані?
Віктор ЯНУКОВИЧ, Президент України: "Ну, по-перше, отримання будь-якої влади - це
перш за все отримання можливості виконати свої політичні плани, які малює той чи інший
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політик, коли починає нею займатися. Я вийшов на цей рівень високий в країні невипадково. Я
багато часу в житті намагався зробити те, що я вважав вкрай необхідним зробити для людей і
для нашої держави. І зараз, коли я вийшов на цей рівень, безумовно, мені треба мати
інструменти для вирішення цих питань. Це - перше. А друге - я добре розумію, що
відповідальність - це перше, про що повинен пам'ятати кожен політик і, тим паче, Президент.
Тобто чим більше повноважень, тим більша відповідальності. Я цього не боюся, я до цього
прагнув - для того, щоб зуміти розв'язати багато питань, які вкрай необхідні для нашої держави,
які практично не вирішувалися всі роки незалежності".
Лариса ГУБІНА, ведуча: У своєму зверненні до народу ви сказали, що це не останній
крок - це лише початок, подальші кроки політичної реформи. Не виключили можливості
референдуму. Поясніть, будь ласка, в якому напрямку далі буде рухатися реформування
політичної системи України?
Віктор ЯНУКОВИЧ: "По-перше, я маю свої власні переконання, але Конституція, вона
робиться для країни і для всіх людей. Тому залучення якомога ширшого складу суспільства,
громадських організацій, політиків до обговорення цього питання - це перше, що я повинен
зробити чи організувати. І я це зроблю. А після цього, безумовно, після того, коли буде
знайдений такий консенсус, після цього, вже згідно з чинним законом, Основним законом,
тобто Конституцією, буде витримана вся процедура".
Лариса ГУБІНА, ведуча: У відповідності до нової-старої Конституції, за якою зараз живе
країна, в Кабінеті міністрів має бути менша кількість віце-прем'єрів. Ви сказали про
інструменти влади. Скажіть, будь ласка, ви вже вирішили, як будете застосовувати цей
інструмент влади і хто з нинішніх віце-прем'єрів залишиться на своєму місці?
Віктор ЯНУКОВИЧ: "На часі адміністративна реформа. Тобто це головне, що нам треба
впорядкувати для того, щоб влада була ефективною і відповідальною. А ті зміни, які ми
зобов'язані зробити у відповідності до Конституції, привести у відповідність з Конституцією
зараз склад Кабінету міністрів, - безумовно, це буде виконано найближчими днями, я сказав би
так. Відверто кажучи, вже укази готові. Я їх не підписую. Тому що я не зустрівся з тими
людьми, яким ми вже узгодили запропонувати іншу роботу".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Ротація стосуватиметься тільки посад віце-прем'єрів чи це буде
більша масштабна ротація Кабінету міністрів?
Віктор ЯНУКОВИЧ: "Поки що мова буде йти починаючи з вищого рівня Кабінету
міністрів. Далі мова буде йти, безумовно, про скорочення заступників міністрів в міністерствах.
І це рішення вже прийнято і воно узгоджено зі мною на Кабінеті міністрів. Тому що важливо
зробити такий перерозподіл повноважень, який би дав можливість не втратити функції владі.
Тому сьогодні Кабмін над цими питаннями працює".
Лариса ГУБІНА, ведуча: На минулому тижні парламентська більшість направила до
Конституційного суду свій законопроект. Очікує висновків від Конституційного суду. Він
стосується того, що депутати пропонують, аби робота цієї Верховної Ради продовжилася на
півтора року, здається, а робота Президента відповідно зменшилася на сім місяців. Як ви
можете пояснити такий вчинок парламентської, урядової, президентської більшості? І як ви для
себе це зараз пояснюєте?
Віктор ЯНУКОВИЧ: "По-перше, я не знаю, хто там рахував у вас і як. Я вважаю, що
сьогодні парламент працює до кінця вересня місяця, а пропонується до кінця жовтня, тобто на
місяць всього-навсього. А що стосується Президента, Президент приступив до своєї посади у
лютому місяці. Пропонується у березні місяці проводити кожні п'ять років ці вибори. Тобто
фактично це дуже короткий термін, який запропонував впорядкувати парламент. І не
погодитися на це не можна. Тому що треба дійсно встановити європейські принципи, які
існують в багатьох країнах світу: що терміни виборів Верховної Ради, Президента, вони
визначені в Конституції і вони проводяться в один день, незважаючи на те, коли вступив у свої
повноваження Президент чи Верховна Рада".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Щодо теми освіти. Після вашої зустрічі з прем'єр-міністром
Миколою Азаровим уряд вирішив переглянути свою постанову про встановлення переліку
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платних послуг у вишах. Скажіть, будь ласка, чому ви не скористалися своїми повноваженнями
і просто не скасували цю постанову, адже тепер ви маєте такі повноваження? Ви вирішили, що
уряд має сам виправляти свої помилки?
Віктор ЯНУКОВИЧ: "Я трошки з іншого боку почну. По-перше, я задав питання
прем'єр-міністру: чому уряд прийняв такі рішення? Що, вони забули, коли вони були
молодими, чи не поважають молодь? На мій погляд, це питання, яке було прийнято про надання
платних послуг студентам, - це питання, ну, не враховує дуже багато різних аспектів життя
молодих людей. І, до речі, функціонування навчальних закладів. Тому я це рішення прийняв, на
мій погляд, цілком природно. Тобто в складі Кабінету міністрів є Міністерство освіти. В складі
Кабінету міністрі є департамент, який займається освітою і який повинен готувати будь-які
рішення, узгоджувати їх на всіх рівнях. Там існує інструмент прийняття рішень і їх виконання.
Президент, безумовно, має можливість і поправити уряд, остановити будь-яке рішення і дати
рекомендації висловити свою точку зору щодо підготовки також будь-яких рішень. Тому я
прийняв рішення у відповідності зі своїми повноваженнями. Я спочатку обговорив, і, на мій
погляд, це також коректно, обговорив це питання з прем'єр-міністром. До речі, він мені сказав,
що це рішення не уряду Азарова, а це рішення приймалося попереднім урядом. І тому він каже:
ми втратили час, ми не зробили це раніше, і я визнаю це своєю помилкою, треба було це
зробити набагато раніше. У всякому випадку, до початку навчального цього року. І зараз не
пізно. І як ми переконалися в тому, що, скоріш за все, своєчасно. Тому що студенти, молодь,
вони виловили точку зору. Вийшли з такими вимогами до адміністративних будівель уряду,
там, адміністрацій регіональних. Це абсолютно нормально. Це демократично".
Лариса ГУБІНА, ведуча: І ще одне питання, яке турбує українців, - ріст цін на певні
групи продовольчих товарів впродовж останнього місяця. Якими будуть подальші дії влади
щодо цих інфляційних процесів? Які кроки будуть найпершими?
Віктор ЯНУКОВИЧ: "Тут є багато складових в цьому процесі ціноутворення. І просто
так зараз відповісти на це питання важко. Тут повинні бути експертні заключення. І я сьогодні
підписав таке доручення уряду - щоб негайно, невідкладно вивчили ситуацію на продовольчому
ринку і знайшли інструменти, механізми, я сказав би так, які з застабілізували цей ринок. Це
вкрай необхідно. Тому що у нас не такими темпами зростає заробітна плата і пенсія. Хоча вона
зростає, але невеличкими темпами. Тому ми цей процес повинні зупинити. Такий сплеск, який
ми отримали про зростання цін, він, я сказав би так, він неприродній. Тобто тут є, можливо,
змова, можливо, порушення законодавства. Тут треба розібратися зараз і включити і
Антимонопольний комітет, і цінові інспекції, вивчити ці питання і прийняти негайно всі
упереджувальні заходи".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Ваші очікування, як Президента, від місцевих виборів, які
відбудуться 31 жовтня: чи будуть вони визнані так само демократичними, як попередні вибори,
які відбувалися в країні? І як ви ставитеся до критики представників певних політичних сил, що
на місцях відбуваються не зовсім чесні політичні конкурентні справи?
Віктор ЯНУКОВИЧ: "На мій погляд, сьогодні створені всі умови для того, що вибори
пройшли чесними і були прозорими та демократичними. Ми навіть ніколи не запрошували,
держава, наглядачів на місцеві вибори. Але в цей раз я дав таке завдання Міністерству
закордонних справ, щоб запросили міжнародних наглядачів і створили всі належні умови.
Тому, як кажуть, неповною мірою міжнародні організації відреагували на це питання. Але я
вважаю, що це рішення вже прийнято і у нас будуть наглядачі з різних міжнародних
організацій. Що стосується критики, яка лунає від деяких опозиційних сил. Як кажуть, є вона і
об'єктивною, а є суб'єктивною. Об'єктивною є критика, тому що це завжди було так: був такий,
як кажуть, людський фактор, і він завжди грав - це своєрідні змагання, і кожна політична сила
використовує свої можливості перемогти. Є невдоволення цим процесом, але є і
упереджувальна така… упереджувальне ставлення. Я вважаю, що це той стиль, який був
притаманний в останні роки окремим політичним силам в Україні. Це їх справа, це справа
політичної культури".
Лариса ГУБІНА, ведуча: В контексті передвиборної кампанії багато служб проводять
соціологічні дослідження. І от деякі соціологічні дослідження свідчать про те, що громадяни
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відчули певний тиск на засоби масової інформації. Скажіть, будь ласка, в контексті того, що
зараз вже оголошено про створення громадського телебачення, як би ви пояснили такі от
соціологічні дані?
Віктор ЯНУКОВИЧ: "Я дуже часто в регіонах України зустрічаюсь з громадянами. Я не
чув таких питань від людей: щоб вони казали, що йде будь-який тиск на засоби масової
інформації. Не чув. До речі, ті листи, які до мене надходили, чиїх авторів я не зміг знайти. Чи
якщо ми знаходили, як правило, це були заангажовані люди. Як правило. Я завжди казав і кажу:
якщо є конкретні питання - будуть конкретні відповіді. Конкретні. Я сьогодні не знаю ні в
апараті Президента, ні в Кабінеті міністрів людей, які б займалися цією справою - тиснули на
журналістів чи на телевізійні, друковані засоби масової інформації. Я не знаю. Покажуть мені,
будь ласка, хоча б одну людину, яка це робила. Ви побачите мою реакцію. Якщо така людина є
на державній службі, вона не буде працювати. Я вам скажу: ніхто не ставить таке завдання. Я
на 100% в цьому впевнений. Ми вже звикли до різної критики, до неї відносимося спокійно.
Але якщо вона об'єктивна і проблема будь-яка існує, ми завжди на неї реагуємо, на будь-яку, в
тому числі і на тиск на засоби масової інформації. Тобто не бачу я сьогодні цієї проблеми".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Ви також підписали указ щодо недопущення порушень закону
під час перевиборної агітації. Ним зокрема передбачено, що ви не дозволяєте використовувати
свій образ, образ Президента України, в будь-якій політичній агітації. Скажіть, будь ласка, от з
9 числа можлива політична агітація, чи є якась інформація саме про використання вашого
образу? І що буде взагалі з тими політичними силами, партіями, які будуть експлуатувати образ
Президента?
Віктор ЯНУКОВИЧ: "Я зафіксував свою точку зору в своєму указі. Поки що в мене
немає інформації, що йде порушення. Якщо будуть - безумовно, ми поправимо ті політичні
сили, які будуть порушувати указ Президента".
Лариса ГУБІНА, ведуча: Президент України Віктор Федорович Янукович був гостем
нашого каналу сьогодні. Спасибі всім за увагу.
У Миколаєві підприємці зібралися на акцію протесту проти Податкового кодексу
ICTV, Факти
Олена ФРОЛЯК, ведуча: На Миколаївщині сьогодні закриті продовольчі і промислові
ринки, деякі аптеки, перукарні і магазини. Підприємці зібралися на акцію протесту проти
Податкового кодексу. На мітинг прийшли майже 5 тисяч людей. Резолюцію з вимогами
врахувати інтереси малого бізнесу направили президентові України. Мітингувальники
переконані: новий Податковий документ не полегшить їм життя, а навпаки пришвидшить
спустошення кишень.
Олена ГОРЯЧЕВА, кореспондент: Сьогодні підприємці Миколаєва повісили на свій
бізнес замки. Зачинені продовольчі та промислові ринки, деякі аптеки, перукарні і магазинчики.
Малий бізнес пішов на майдан. Мітинг протесту зібрав майже 5 тисяч підприємців, які
працюють на єдиному податку.
Олег, підприємець: "Я сегодня закрыл два магазина на рынке строительных материалов.
Мне не подходят эти налоги. Мне нужно кормить семью".
Тетяна ЦОНЯ, власниця магазину: "Не зависимо в убытке ты или в доходе, нужно
платить".
Олена ГОРЯЧЕВА, кореспондент: На плакатах та у зверненні до президента ніякої
політики - лише негативні епітети Податковому кодексу та пропозиції президентові.
Олена ГЕРАСИМЧУК, організатор акції протесту: "Ми не бажаємо кожного місяця
здавати масу документів у формі звітів та наповнення бюджетів, що не збігаються з
бухгалтерським обліком…"
Олена ГОРЯЧЕВА, кореспондент: До акції малого бізнесу готовий приєднатися і
середній. Податковий кодекс, ухвалений у першому читанні, не влаштовує представників
головної галузі Миколаєва - суднобудівників.
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Сергій ІСАКОВ, директор суднобудівного підприємства: "Налоговый кодекс
предусматривает льготы судостроителям, в частности нулевую ставку налога на прибыль. Но я
считаю, что это подачка судостроителям, потому что до прибыли еще надо дожить".
Олена ГОРЯЧЕВА, кореспондент: Резолюцію-звернення до глави держави підприємці
запропонували погодити місцевій владі. Але вона вважає, що від новацій бюджет не збідніє.
Володимир ЧАЙКА, міський голова Миколаєва: "Баланс по бюджету будет с другой
стороны. Если раньше мы получали за счет аренды земли 75%, сегодня - 100%. Если экологию
мы получили 60%, сегодня - 100%".
Олена ГОРЯЧЕВА, кореспондент: Не здобувши підтримки влади, підприємці трималися
до останнього, аж дві години, а потім розійшлися, хто додому, а хто торгувати до робочого
місця.
ФГМУ планирует продать "Укртелеком" за 11-12 миллиардов гривен
Интер, Подробности
Ольга ГРИЦЫК, ведущая: От продажи "Укртелекома" правительство планирует
выручить, как минимум, 11-12 миллиардов гривен. Таков прогноз главы Фонда госимущества
Александра Рябченко. Потенциальные покупатели уже могут подавать заявки на участие в
конкурсе. Сегодня в профильном издании Фонда - газете "Ведомости приватизации" появилось объявление о проведении аукциона. Он состоится 28 декабря. К конкурсу не будут
допущены иностранные компании, в пакете акций которых доля государства превышает 25%.
Александр РЯБЧЕНКО, глава Фонда государственного имущества Украины: "Ми не
маємо намір продавати українське майно будь-якій іншій державі. Ми продаємо приватному
бізнесу. Приватизація це є перехід - в нашому законі так записано - від державної форми
власності до приватної".
Ольга ГРИЦЫК, ведущая: Кроме того, в Фонде сообщили, что пытаются вернуть в
государственную собственность "Лугансктепловоз". Соответствующий иск уже подан в
Киевский хозяйственный суд. Владельца украинского предприятия - "Брянский машзавод" обвиняют в невыплате 80 миллионов гривен неустойки. Напомню, россияне уже дважды
приватизировали луганскую компанию. Результаты первого конкурса были отменены, но летом
этого года Брянский завод повторно купил предприятие.
ОБСЕ надеется на создание в Украине общественного вещания
Ольга ГРИЦЫК, ведущая: Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ надеется на
создание в Украине общественного вещания. Об этом Дунья Миятович заявила после встреч с
представителями средств массовой информации, общественных организаций, а также членами
правительства и спикером Верховной Рады. Представитель ОБСЕ призвала расследовать все
факты нарушения прав журналистов. Миятович также считает, что в Украине необходимо
принять закон о доступе к публичной информации.
Дунья МИЯТОВИЧ, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ: "Я предложила,
чтобы офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ провел правовую экспертизу
утвержденной Концепции создания общественного телевидения, а потом и законопроекта.
Общественное вещание - один из параметров, которые мы используем, когда оцениваем
свободу СМИ".
Леонида Черновецкого в отставку
ТРК "Украина", События
Елена КОТ, ведущая: Черновецкого в отставку. Районные советы вернуть. В Киеве хотят
провести референдум с основным вопросом об отставке мэра и нынешнего состава горсовета.
При этом подписать указ об общегородском волеизъявлении против себя должен сам городской
голова. Досрочных выборов в столице требуют сразу несколько общественных организаций. На
первом собрании противников Черновецкого побывала Нелли Ковальская.
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Нелли КОВАЛЬСКАЯ, корреспондент: Киев, дома ученых, пол седьмого вечера.
Общегородское собрание уже должно начаться, но зал почти пуст. В первом ряду с пачкой
документов советник Леонида Черновецкого Игорь Добруцкий.
Игорь ДОБРУЦКИЙ, советник Леонида Черновецкого: "В нас свої пропозиції щодо
референдуму міського".
Нелли КОВАЛЬСКАЯ, корреспондент: Добруцкий согласен – референдум в столице
провести надо, чтобы узнать, хотят ли киевляне очистить улицы от ларьков, а Набережную – от
ресторанов. К намерению опросить народ на тему отставки Черновецкого его советник
относится скептически.
Игорь ДОБРУЦКИЙ, советник Леонида Черновецкого: "На здоров'я".
Нелли КОВАЛЬСКАЯ, корреспондент: Начало судьбоносного заседания Добруцкий так
и не дожидается – часам к 8 зал наполовину заполнен, в основном пенсионерами и студентами.
Куда и зачем они пришли – разбираются на месте.
Люди: "Сегодня проводится съезд партии "Единый Центр", где будем рассматривать
деятельность Киевского главы".
Люди: "Я сюда пришел, потому что мне хочется позаботиться о родном городе".
Нелли КОВАЛЬСКАЯ, корреспондент: Организаторы мероприятия с целями и задачами
определяются тоже на ходу.
Кирилл КУЛИКОВ, народный депутат Украины: "Мы не воюем в данном случае с
властью. Мы показываем власти, что есть громада, которую не слушали 4 года".
Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО, лидер объединения "Коалиция участников оранжевой
революции: "Якщо розуміємо, що мер не вирішує – тоді навіщо такий мер, який нічого не
вирішує".
Нелли КОВАЛЬСКАЯ, корреспондент: Принять по меньшей мере одно решение
Черновецкому хотят предложить через 2 недели. К этому времени активисты соберут подписи
киевлян в поддержку референдума. И должны будут передать их мэру. Правда, как заставить
его поставить под документом подпись, а главное, где искать Черновецкого – общественники
пока не знают.
Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО, лидер объединения "Коалиция участников оранжевой
революции: "Це складне питання, будемо намагатися".
УЄФА не вимагала від України реконструювати доріг до елітних передмість Києва
СТБ, Вікна-новини
Руслан ДРОЗДОВ, ведучий: УЄФА не вимагала від України реконструювати доріг до
елітних передмість Києва. Саме рекомендаціями футбольної асоціації представники
"Укравтодору" досі пояснювали необхідність термінового ремонту доріг до заміських
резиденцій вітчизняних високопосадовців. За словами віце-прем’єра з питань підготовки до
Євро Бориса Колеснікова, загалом на реконструкцію доріг до футбольного свята цього року
мало бути витрачено 8,5 мільярдів гривень. Але і Колесніков називав насамперед шляху, що
ведуть із Києва до Польщі – партнера України у проведенні чемпіонату.
Сергій АНДРУШКО, кореспондент: Понад 60 мільйонів гривень витратили влітку на
ремонт доріг, що ведуть із Києва до Вишгорода і Кончі-Заспи, де мешкають вітчизняні
високопосадовці. В "Укравтодорі" переконували: все це пов'язано з підготовкою України до
Чемпіонату Європи з футболу.
Олександр СУХОНОСОВ, директор департаменту автомобільних доріг "Укравтодору":
"Це в рамках розбудови і покращення стану під'їзних доріг до міста Києва. В рамках підготовки
до Євро-2012 ми повинні привести у порядок всі під'їзні дороги до міста Києва".
Сергій АНДРУШКО, кореспондент: А це дорога Київ-Ковель або ж Варшавське шосе –
найкоротший шлях від української столиці до польської. На цій ділянці і досі по одній смузі
руху в кожен бік, що спричиняє постійні тисняви. Тут розшили лише міст, який у вересні
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урочисто відкрив Віктор Янукович. На цьому поки роботи зупинилися. На Вишгородській
трасі, по якій їздить Президент, і досі впорядковують територію. Нові світильники, новий
асфальт. Ці дороги ведуть до Кончі-Заспи та Вишгорода, де живуть українські можновладці.
"Вікнам" представники УЄФА спростували інформацію, що ці шляхи відремонтували
спеціально на вимогу їхньої організації до Євро-2012. Маркіян Лубківський очолює оргкомітет
Євро-2012 в Україні.
Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, директор турніру Євро-2012 в Україні: "Ті чиновники чи діячі,
які прив'язали ці дороги до Кончі-Заспи і до Вишгорода з вимогами УЄФА, вони повели себе,
м'яко кажучи, некоректно. Тому що нема таких вимог. І будь-яка прив'язка шкодить усім
учасникам і усім фігурантам цього питання".
Сергій АНДРУШКО, кореспондент: Пан Лубківський попереджає українських
урядників, щоб вони не посилалися де не треба на вимоги УЄФА.
Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, директор турніру Євро-2012 в Україні: "Доволі комічно, тому
що хтось собі дозволив написати у листі чи поясненні про те, що це вимога УЄФА, хтось інший
теж собі дозволив негайно показати цей документи чи сказати, що надійшла від "Укравтодору"
лист, в якому зазначено, що це вимоги УЄФА. Мені здається, що нам в цій ситуації треба бути
більш коректними і більш відповідальними".
Сергій АНДРУШКО, кореспондент: Лист УЄФА до української влади справді містить
перелік вад, які необхідно усунути на українських шляхах до початку єврочемпіонату. Але в
цьому дороговказі немає конкретного переліку доріг. Представники організації натомість
вказують на дешеві дорожні знаки, що швидко псуються, відсутність написів латинкою та на
розмітку, якої не видно вночі.
Севастопольські парадокси: російський адмірал іде в українські депутати
Радіо Свобода
Колишній заступник командувача Чорноморського флоту Росії контр-адмірал запасу
Олександр Ковшарь, який нині працює консультантом Управління Чорноморського флоту
Росії, висунутий кандидатом у депутати міської ради українського Севастополя. Експерти
кажуть, що це не єдиний колишній російський військовослужбовець, який збирається стати
частиною української влади в Севастополі.
61-річний контр-адмірал запасу Олександр Ковшарь балотуватиметься від партії
«Руський блок». Він іде третім номером у партійному списку і ще у 28 мажоритарному окрузі
Севастополя. В офіційних документах, поданих до виборчої комісії, кандидат в українські
депутати записаний як військовий пенсіонер, а в біографії згадується, що до 2009 року
Олександр Ковшарь служив заступником командувача Чорноморського флоту Росії з озброєння
та експлуатації зброї.
Зараз він також є консультантом Управління озброєння ЧФ Російської Федерації і
радником генерального директора Міжнародного ділового і культурного центру «Дім Москви в
Севастополі», який належить уряду російської столиці. У 2008 році за участь у війні проти
Грузії, під час якої кораблі Чорноморського флоту Росії потопили кілька грузинських катерів і
знищили частину інфраструктури в порту Поті, був нагороджений орденом «За военные
заслуги».
Скільки паспортів у адмірала?
Мені не вдалося зв’язатися з адміралом, однак лідер партії «Руський блок»,
севастопольський депутат Геннадій Басов сказав Радіо Свобода, що не бачить нічого дивного у
тому, що російський адмірал балотується до міськради Севастополя.
«Ковшарь звільнився, пішов у відставку, отримав українське громадянство, отримав
паспорт. У чому проблема, я не можу зрозуміти?» – зауважив Геннадій Басов.
Водночас, на уточнююче запитання, чи відмовився колишній заступник командувача
Чорноморського флоту Росії від російського громадянства, відповідь Геннадія Басова була
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негативною. «Причому тут відмовився? Він живе у Севастополі. І він не відмовився, бо він
патріот міста, патріот Севастополя», – сказав він.
У Територіальній виборчій комісії Севастополя підтвердили, що Олександр Ковшарь
подав копію паспорта громадянина України, однак там відмовилися назвати дату видачі цього
документа.
Редактор видання «Флот-2017» Дмитро Тимчук припустив, що Олександр Ковшарь,
який служив на території УРСР у 1991 році українське громадянство міг отримати автоматично,
а російське – вже 1998 року, коли Чорноморський флот був поділений. Інший варіант – моряк
отримав український паспорт уже після минулорічного звільнення в запас, але, за словами,
експерта, якщо це так, то подолання цієї непростої процедури набуття українського
громадянства російським адміралом просто вражає своєю швидкістю.
Найімовірніше, вважає Дмитро Тимчук, відставний адмірал має паспорти двох держав, і,
хоча це незаконно, в Україні немає правового механізму цьому протистояти.
Координатор
Громадського
комітету
«Український
Севастополь»
Микола
Владзимирський каже, що закон не обмежує можливостей російських військових – чинних, у
запасі чи у відставці, але з двома паспортами – обиратися до органів влади України. «На жаль,
виборчий закон не забороняє контр-адміралу запасу Чорноморського флоту, консультанту
Управління ЧФ Російської Федерації, бути обраним до місцевих органів влади, навіть з
антидержавними закликами», – зазначив він.
Микола Владзимирський також зауважив, що колишні російські військові масово
балотуються до органів влади Севастополя одразу від кількох політичних партій. Лідер
«Руського блоку» Геннадій Басов це підтверджує: «Ну, у нас кілька осіб балотується, це
справді, це факт».
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