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Друковані видання
Какие законы рассмотрит Рада 10-11 января
«Дело»
В четверг и пятницу депутаты вернутся к работе в Раде и намерены рассмотреть 14
вопросов, среди которых — увольнение С.Арбузова с должности главы Нацбанка, назначение
внеочередных местных выборов и др.
Верховная Рада на пленарных заседаниях 10-11 января рассмотрит около 14
законопроектов и проектов постановлений. Об этом говорится в проекте расписаний заседаний
парламента.
Первым вопросом 10 января запланировано рассмотрение проекта постановление
№1199, которым предлагается уволить председателя Национального банка Сергея Арбузова.
Далее парламент намерен рассмотреть включение в повестку дня сессии ряда
законопроектов, в частности разрешение на перевод части украинского миротворческого
контингента, который действует в составе Миссии Организации объединенных наций (ООН) в
Либерии, в Кот-д'Ивуар.
После этого парламент планирует рассмотреть ратификационные законопроекты, в
частности №0005 о ратификации протокола о внесении изменений и дополнений к конвенции о
взаимной административной помощи в налоговых делах, №0007 о присоединении Украины к
конвенции о статусе апатридов (лиц без гражданства).
Кроме того, запланировано рассмотрение проекта закона Кабинета Министров №0009 о
ратификации межправительственного соглашения с Россией о взаимодействии в вопросах
предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных
пунктах с объектами Черноморского флота России на территории Украины.
Помимо этого, в четверг, 10 января, Рада назначит внеочередные местные выборы и
утвердит календарный план 2-й сессии.
11 января парламент традиционно намерен провести "Час вопросов к правительству".
Далее Рада намерена рассмотреть ряд вето Президента Виктора Януковича, в частности
к закону "О развитии производства и потребления биологического топлива".
После завершения рассмотрения вопросов парламент объявит о завершении работы
первой сессии.
http://delo.ua/ukraine/kakie-zakony-rassmotrit-rada-10-11-janvarja-194089/
Кошти бюджету мають справедливо розподілятися між регіонами
"Голос України"
Завдання народних депутатів — забезпечити справедливий розподіл коштів державного
бюджету між регіонами. Таку точку зору висловив народний депутат від ВО «Свобода» Олег
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Панькевич, перебуваючи на Львівщині. «Ми контролюватимемо справедливість розподілу,
застосовуючи всі свої депутатські повноваження, у тому числі працюючи з міністерствами», —
додав він.
«Громада може бути певною, що народні депутати від Львівщини, які пройшли і в
мажоритарних округах, і за списками, робитимуть усе для обстоювання інтересів свого краю, —
зазначив Олег Панькевич. — Однак питання так званого «лобіювання» — це передусім питання
справедливого розподілу коштів державного бюджету. Нині на жителя Львівщини припадає в
десятки разів менше трансфертів із держбюджету, ніж на жителя Донецької області. Але й
мешканець Донеччини цих грошей не бачить, бо кошторис, як і всі фінансові механізми чинної
влади, працює виключно на цю владу та олігархів».
Парламентарій повідомив також, що складено перелік усіх субвенцій, державних
програм, централізованих заходів міністерств, кошти яких потенційно можуть бути залучені на
Львівщину. І «Свобода» контролюватиме справедливість їх розподілу.
Народний депутат вважає, що самим внесенням змін до закону про державний бюджет
питання справедливого розподілу цих надходжень не вирішити. Потрібно змінювати систему
влади в Україні і саму владу, переконаний він. Адже бюджет має бути інструментом
задоволення потреб громади, інструментом розвитку держави та всіх її територій.
Водночас, як повідомив у коментарі «Голосу України» заступник голови фракції ВО
«Свобода» Андрій Мохник, відповідний законопроект нині перебуває на стадії підготовки, тож
про його розгляд у сесійній залі цього тижня поки що не йдеться. «Законопроекти мають
певний порядок проходження, зокрема, розгляд у комітетах. Якщо до того часу його
зареєструють і він буде розглянутий комітетом, то, очевидно, ми його пропонуватимемо на
погоджувальній раді (відбудеться сьогодні). Якщо ні, то діятимемо відповідно до процедури —
подання, розгляд у комітеті, погоджувальна рада і розгляд у сесійній залі», — зауважив
парламентарій.
Народний депутат Олег Панькевич:
«Маємо сумний приклад з Євро-2012, коли на Львівщину було спрямовано мільярди з
держбюджету, але область не отримала ні додаткових робочих місць, ні збільшення надходжень
до місцевих бюджетів, ні вирішення інших нагальних проблем регіону. А все через те, що
громаду і органи місцевого самоврядування усунули від участі в розподілі цих коштів».
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=277194
«Немного истеричный тон»
Роман Крецул, «Взгляд»
«Нельзя быть чуть-чуть беременным». Видимо, именно эта фраза российского
дипломата, характеризующего позицию Украины по поводу Таможенного союза, и вызвала
гнев Киева. МИД Украины откликнулся на заявление российской стороны язвительным
комментарием. Это первый дипломатический конфликт, вызванный спорами вокруг того,
нужен ли Таможенный союз Украине.
В МИД Украины прокомментировали заявление директора департамента
экономического сотрудничества МИД РФ Александра Горбаня о взаимоотношениях Киева с
Таможенным союзом. В украинском внешнеполитическом ведомстве называют слова
российского дипломата оскорбительными.
«Нам совершенно непонятен немного истеричный тон господина Горбаня, который он
допустил в своем комментарии по поводу взаимоотношений Украины с ТС»
«Несмотря на новогоднее затишье, украинский МИД не может оставить без внимания
крайне недипломатичное и оскорбительное по отношению к Украине интервью нашего
российского коллеги господина Горбаня», – приводит «Интерфакс» слова директора
департамента и информационной политики МИД Украины Олега Волошина.
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Украинский дипломат подчеркнул, что Украина в переговорах с Таможенным союзом,
как и в переговорах с Европейским союзом или любой другой международной организацией,
преследует исключительно свои национальные интересы. «Поэтому нам совершенно непонятен
немного истеричный тон господина Горбаня, который он допустил в своем комментарии по
поводу взаимоотношений Украины с ТС», – сказал Волошин.
По его словам, Киев рассчитывает, что впредь высокопрофессиональный российский
МИД будет комментировать столь щепетильную тему более сдержанно и с уважением к своим
партнерам.
«Мы тоже не всегда добиваемся на переговорах с российскими партнерами желаемого
результата. Однако в случае неудачи предпочитаем искать новые подходы к нашим партнерам,
а не впадать в истерику».
Во вторник Александр Горбань заявил, что Россия не будет снижать для Украины цену
на газ, выразив недоумение по поводу самой постановки вопроса. «Что же касается требований
продавать Украине газ по таким же ценам, как Белоруссии, то они неосуществимы. Россия на
это не пойдет. В честь чего?» – сказал он.
Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия – члены Таможенного союза, «мы движемся к
Единому экономическому союзу». По словам дипломата, российская сторона предложила
Украине вступить в Таможенный союз и получать газ по тем же ценам, что и Белоруссия.
«Но Украина хочет одновременно сохранить два вектора: и вступить в Евросоюз, где ее
особо и не ждут, и поучаствовать в Таможенном союзе, но только по тем параметрам, которые
ей выгодны. Но так не бывает. Нельзя быть чуть-чуть беременным», – сказал Горбань.
Он заявил также о нежелании Киева согласиться на предложение России создать
консорциум совместно с Украиной и ЕС по эксплуатации трубопроводов на украинской
территории.
Украинское руководство долгое время демонстрирует нежелание присоединяться к
Таможенному союзу, однако высказывается на тему того, что не против сотрудничать по так
называемой формуле 3+1. В прошлом году премьер Украины Николай Азаров объяснял это так:
из 120 договоров, которые заключены в рамках ТС, по 10–15 можно прийти к общему
пониманию. В обмен на это понимание Киев надеется на снижение цен на российский газ.
Однако Кремль неоднократно давал понять, что скидку на газ готов предоставить только при
условии полного присоединения Украины к ТС.
В октябре прошлого года Николай Азаров заявил, что Россия пообещала газ для
Украины по 160 долларов за тысячу кубометров, тогда как сам Киев называл справедливой для
себя цену в 200–250 долларов. Москва предложила Киеву даже меньше, чем Белоруссии,
которая уже входит в ТС, однако Киев настаивает, что готов только на сотрудничество по
формуле 3+1, и не больше.
Впрочем, в начале декабря президент Украины Виктор Янукович выказывал
обеспокоенность, что в случае полной изоляции страны от Таможенного союза потери страны
будут весьма ощутимы. «Мы хорошо понимаем, если мы не найдем инструмента
сотрудничества с ТС, мы можем многое потерять, что сегодня недопустимо для экономики
Украины. И вот об этом шла речь, шла речь о том, что наши предложения, которые мы
обсуждаем уже несколько лет подряд, сводятся к тому, что нам надо присоединяться к
некоторым положениям ТС, к тем правилам, которые есть в ТС, и мы с ними должны
считаться», – сказал он.
По словам украинского президента, Россия была, есть и остается той центральной
страной, которая сплачивает вокруг себя страны СНГ. Янукович подчеркнул, что это вопрос не
политический, а «вопрос выживания».
В частности, он пояснил, что Россия имеет наибольшее количество ресурсов по
сравнению с другими странами Содружества. «И об этом мы говорили с Владимиром
Владимировичем, каким образом нам выстраивать отношения с ТС», – подчеркнул он.
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Янукович пригрозил, что от изоляции Украины пострадает не только она, но и сами
государства Таможенного союза.
Напомним, стоимость газа, как ожидалось, должна была стать темой переговоров между
Владимиром Путиным и Виктором Януковичем в Москве 18 декабря. Говорили даже о том, что
Украина объявит о присоединении к Таможенному союзу в обмен на новую цену на газ, в
кулуарах правительства предполагали, что это может быть 150–200 долларов за тысячу кубов
вместо нынешних 432 долларов. Однако в последний момент украинский президент отменил
свой визит. Известно, что перед этим ему позвонил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль
Баррозу, после чего, как предполагали эксперты, Янукович засомневался в целесообразности
подписания соглашения.
20 декабря ситуацию прокомментировал Владимир Путин. «Речь не идет о
присоединении Украины к Таможенному союзу, потому что для того, чтобы речь зашла именно
таким образом, нужно получить официальную заявку Украины на вступление в Таможенный
союз. Такой заявки нет», – сказал он.
«По мере развития Таможенного союза часть функций передается на национальный
уровень, и Украине все труднее и труднее становится решать вопросы по работе на нашем
рынке», – отметил Путин.
«Мы не даем нужных Украине квот не потому, что не хотим», – подчеркнул Путин.
«Это серьезнейший вопрос, связанный с функционированием украинский экономики.
Сейчас Украина ищет выходы из этой ситуации, ищет формы сотрудничества с Таможенным
союзом, которые будут им выгодны», – сказал Путин, отметив, что эти формы должны
уживаться с законодательством ТС.
«Здесь у нас есть долгосрочный контракт. Мы работаем в рамках этого контракта. Но не
только. Если мы видим сложности у украинской стороны, то Газпром идет навстречу и
предоставляет необходимые кредитные ресурсы, оплачивает вперед транзитные платежи. Там
идет нормальная партнерская работа. Я рассчитываю, что она и дальше будет продолжаться», –
заключил президент.
«Украинские партнеры совершили стратегическую, фундаментальную ошибку. Мы
предлагали вместе с европейцами взять в аренду газотранспортную систему Украины, не
нарушая украинского законодательства, а оставляя ГТС в украинской собственности», – заявил
Путин, отметив, что при таком раскладе Россия взяла бы на себя обязательства по развитию и
содержанию украинской ГТС.
«Теперь все, что произошло в последние годы, в том числе и скандал известный в 2009
году, побудило Россию ускорить наши инфраструктурные проекты. Сейчас мы вышли уже с
нефтяной трубой по дну Тихого океана, то же самое мы будем развивать в восточной части
страны по газовой сфере. Мы будем развивать LNG, то есть сжиженный газ, и такой
зависимости от традиционных транзитных зон уже не будет», – сказал он.
«Если мы будем и дальше работать как партнеры и близкие друзья, то мы обязательно
найдем компромиссные решения», – подчеркнул Президент.
Между тем спикер парламента Украины Владимир Рыбак заявил, что фракции
Верховной Рады готовят совместное заявление по евроинтеграции страны. «Евроинтеграция во
всех пяти партиях, которые прошли в парламент, это один из главных вопросов. И здесь
никаких разногласий нет», – заверил Рыбак.
Председатель парламента отметил, что Партия регионов свою позицию по данному
вопросу не меняет. «И здесь, пожалуй, будет совместное заявление по этому вопросу всех
фракций. Сейчас рассматривается этот вопрос», – сообщил Рыбак.
При этом спикер уточнил, что «эксперты работают над вопросом Таможенного союза».
«Они дадут свои рекомендации. Они дадут свои разъяснения для депутатов. Придет время,
будем рассматривать этот вопрос», – заявил он. Вместе с тем В. Рыбак подчеркнул, что вопрос
о вступлении Украины в Таможенный союз не стоит.
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«Украина никакой заявки никуда не направляла... Этот вопрос изучается. И сегодня
вопрос вступления Украины в Таможенный союз не стоит. Сказать, что только Европейский
союз или только Таможенный союз, никто не может. Надо изучать очень тщательно вопрос», –
заверил он.
Ближайшие переговоры по поводу возможного участия Украины в Таможенном союзе
уже анонсированы – 14 января с визитом в Киев приедет глава МИД России Сергей Лавров.
http://www.vz.ru/economy/2013/1/3/614569.html
Проголосують і без грошей?
Анна Даниленко, "Україна молода"
На довиборах до Львівської облради в деяких селах не буде дільниць — бо
«укрупнюють» задля економії коштів. Наша пісня гарна й нова — голосуймо знову.
На Львівщині тривають вибори. Вчора там офіційно стартувала кампанія проміжних
виборів до облради, які відбудуться 27 січня в семи округах, що достроково звільнилися після
переходу обласних депутатів на роботу до Верховної Ради України. На нових висуванців
чекають в/о №2 у Львові (екс–депутат облради Ірина Фаріон), №19 і №20 у Бродівському
районі (Ірина Сех та Олег Панькевич), №24 — Городоцький район (Ярослав Дубневич), №34,
Кам’янко–Бузький район (Михайло Блавацький), №47, Сколівський район (Андрій Тягнибок), і
в/о № 58, Яворівський район (Василь Пазиняк).
Часу на підготовку до голосування лишилося два з половиною тижні, однак коштів на
них досі немає, через це над довиборами нависає загроза зриву. За законом, фінансування
проміжних виборів мають здійснювати органи місцевого самоврядування, тобто Львівська
обласна рада. Але в регіональний бюджет–2013 такої статті видатків не закладено. Тим часом
обласна виборча комісія чекає від держави 7 мільйонів гривень цільової субвенції. Із цієї суми
майже 5 мільйонів мають піти на зарплату та відповідні відрахування для членів дільничних
комісій.
«Фактично виборчий процес уже розпочався, і територіальна виборча комісія, згідно з
чинним законодавством, його веде, — говорить у коментарі «УМ» виконавчий директор
Львівського обласного осередку Комітету виборців України Оксана Дащаківська. — Зараз
починається процес формування ДВК. Але є один нюанс. Позаяк коштів не виділено, обласна
виборча комісія задля фінансової економії укрупнила виборчі дільниці. Тобто в деяких селах
дільниць не буде, і їх мешканці будуть змушені їхати голосувати в інше село. Через те, що ці
вибори є місцевого значення, вони відбуваються не в цілій області, а в окремих районах, тому
може бути так, що люди їх проігнорують і явка буде не дуже високою».
На думку Оксани Дащаківської, кошторис у 7 млн. грн., заявлений ТВК, є завеликим, і
його однозначно потрібно скорочувати. «Можливо, ця сума настільки злякала посадовців і
бюджетну комісію, що вони вирішили таких грошей узагалі не шукати, аніж думати, як
провести вибори за менші гроші, але в рамках чинного законодавства», — припускає
представниця КВУ. Дащаківська наголошує, що проміжні вибори повинні відбутися у
відповідності до закону. Однак у львівському КВУ не виключають, що у випадку
ненадходження коштів вибори вчасно не відбудуться.
Щодо політичних перспектив проміжних виборів, то пані Дащаківська як політолог
припускає, що «на хвилі ейфорії від хорошого результату «Свободи» на парламентських
виборах у Львівську обласну раду на місце «свободівців» можуть прийти інші «свободівці», а
не кандидати від інших політичних сил». З іншого боку, ці довибори стануть предметом торгів
у загальнонаціональному масштабі — політичні сили торгуватимуться з приводу того, чи
пустити до облради «Батьківщину», яку в 2010 році фактично усунули від місцевих виборів.
Право висувати кандидатів у депутати облради мають лише політичні партії. Лідери
об’єднаної опозиції «Батьківщина», «Свободи» й «УДАРу» прийняли рішення підтримати
єдиних кандидатів від «Свободи»: в окрузі №2 — Йосипа Ситника (креатура Ірини Фаріон,
доцент Львівської політехніки), №19 — Юрія Шаварова, №20 — Романа Ковальчука, №34 —
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Павла Блавацького. Львівська обласна організація «УДАРу» висуватиме свого узгодженого
кандидата лише в одному окрузі — Городоцькому (Володимир Саган). «Батьківщина» — у
Сокальському (Степан Цмоканич) та Яворівському (Іван Стецькович) округах. Паралельно
кандидатів висунули Українська республіканська партія, Народний рух, Партія регіонів.
Усього у виборах 27 січня на Львівщині можуть проголосувати приблизно 480 тисяч
виборців.
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2203/180/78441/
Депутаты намерены забрать у министров дорогие автомобили
"Факты и комментарии"
Оппозиционные депутаты предложили свой способ стимулирования отечественного
машиностроения. Они зарегистрировали законопроект, который обязывает украинских
чиновников всех уровней пользоваться только отечественными автомобилями.
Так, законопроектом о внесении изменений в Закон Украины «О государственной
службе» (относительно использования служебного транспорта) предлагается разработать
правила отчуждения дорогих авто, которыми пользуются чиновники Кабинета министров,
других центральных органов исполнительной власти, местных администраций и их
структурных подразделений.
При этом будет определена предельная сумма стоимости авто, на которых можно ездить
чиновникам. Так, чиновникам, должности которых относятся к подгруппе I-1, должны
выдаваться отечественные автомобили стоимостью не более 500 минимальных заработных
плат. Машины для должностных лиц подгруппы ІI-1 должны стоить не более 250 минимальных
заработных плат, подгрупп І-2, II-2 — не более 110 минимальных зарплат, остальных подгрупп
— не более 90 минимальных заработных плат.
В то же время в документе отмечается, что госслужащие могут использовать для работы
собственные автомобили или авто членов их семей. Причем расходы на эксплуатацию этих
машин будут компенсироваться.
«Автомобили чиновников напоминают пиршество во времена чумы. Когда социальноэкономическая ситуация в государстве чрезвычайно сложная, госслужащие, будто ничего не
произошло, продолжают удивлять граждан не только золотыми унитазами, но и шикарными
иномарками. Чиновников нужно поставить в те же условия, в которых живет общество», —
заявил один из авторов законопроекта народный депутат от «Батькивщины» Александр
Бригинец.
Отметим, прошлый год был необычайно трудным для украинского автопрома. Так,
полностью перестали выпускать автомобили несколько предприятий, среди которых «IVECOКрАЗ» (Кременчуг), «УкрВолгатехсервис» (Борисполь), «Анто-Рус» (Херсон). Прекратил
производство легковых машин завод ЛуАЗ (Луцк). Кроме того, с декабря была приостановлена
работа Запорожского автомобильного завода (ЗАЗ) и черкасского «Богдана».
http://fakty.ua/157041-deputaty-namereny-zabrat-u-ministrov-dorogie-avtomobili

Інтернет-ЗМІ
Владимир Рыбак: «Согласительный совет не место для политических вопросов»
ЛІГАБізнесІнформ
Согласительный совет парламента - не место для политических заявлений, считает
спикер Верховной Рады Владимир Рыбак, о чем он заявил сегодня, открывая первое заседание
согласительного совета ВР седьмого созыва.
Как передает корреспондент, Рыбак напомнил, что согласительный совет - это
консультативно-совещательный орган, цель которого - предварительная подготовка и
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рассмотрение организационных вопросов работы парламента. "Основное задание
согласительного совета - это рассмотрение и принятие планов законопроектной работы и
предложений по расписанию пленарных заседаний Верховной Рады Украины. Поэтому хочу
подчеркнуть и особо привлечь внимание руководителей депутатских фракций и комитетов, что
заседание согласительного совета - не место для оглашения политических заявлений и
обсуждения политических вопросов", - сказал он.
Рыбак отметил, что для политических заявлений регламентом отведено время перед
началом пленарных заседаний во вторник и среду каждой пленарной недели.
http://news.liga.net/news/politics/793424rybak_soglasitelnyy_sovet_ne_mesto_dlya_politicheskikh_voprosov.htm
Пepвый вицe-cпикep Paды xoчeт пpoвecти пapлaмeнтcкиe cлyшaния
Преступности.нет
Пepвый зaмecтитeль глaвы Bepxoвнoй Paды бyдeт иницииpoвaть пpoвeдeниe
пapлaмeнтcкиx cлyшaний oтнocитeльнo эффeктивнocти cиcтeмы Bнeшнeгo нeзaвиcимoгo
oцeнивaния.
Oб этoм cooбщaeт пpecc-cлyжбa нapдeпa.
Пo мнeнию Kaлeтникa, cиcтeмa BHO ceбя нe oпpaвдaлa, пoэтoмy, чтoбы oкoнчaтeльнo
нe пoтepять кaчecтвo oбpaзoвaния, yкpaинcкиe выcшиe yчeбныe зaвeдeния дoлжны вepнyтьcя к
пpaктикe cдaчи вcтyпитeльныx экзaмeнoв.
- Cиcтeмa oбpaзoвaния, кoтopaя cyщecтвoвaлa paньшe, - бoлee эффeктивнa. Beдь
фopмa вcтyпитeльныx экзaмeнoв cтимyлиpyeт мoлoдeжь выбиpaть и пpиoбpeтaть глyбoкиe
знaния пo кoнкpeтнoй пpoфeccии. Bмecтo тoгo чтoбы иcкaть в интepнeтe oтвeты нa тecты этoгo
гoдa, и пытaтьcя зayчить иx нaизycть, - cкaзaл дeпyтaт.
Oн выcкaзaл yбeждeниe, чтo cиcтeмa Bнeшнeгo нeзaвиcимoгo oцeнивaния нyждaeтcя в
кoppeкции, пoтoмy чтo oнa былa пpизвaнa пpeдocтaвить выпycкникaм paвныe ycлoвия пpи
вcтyплeнии, oднaкo этoгo нe пpoизoшлo.
- Toлькo 20% шкoльникoв пoддepживaют cyщecтвyющyю cиcтeмy BHO. B тo вpeмя
кaк 80% yчeникoв выcтyпaют кaтeгopичecки пpoтив тecтиpoвaния в нынeшнeм видe. Cpeди
ocнoвныx жaлoб шкoльникoв: cлoжнocть вoпpocoв в тecтax и нeoднoзнaчнocть oтвeтoв нa ниx.
Из-зa этoгo нe вce yчeники, кoтopыe в тeчeниe гoдa yчилиcь oтличнo, ycпeшнo cдaют BHO, cкaзaл Kaлeтник.
Oн дoбaвил, чтo пpoвeдeниe BHO в ceльcкoй мecтнocти чacтo вызывaeт лишниe pacxoды
y бyдyщиx aбитypиeнтoв, вeдь чтoбы cдaть тecты пo cпeциaльным пpeдмeтaм шкoльники
вынyждeны exaть cдaвaть oднy диcциплинy в oдин paйцeнтp, дpyгyю – в дpyгoй.
Kaлeтник yбeждeн, чтo вoпpoc BHO цeлecooбpaзнo былo бы oбcyдить нa выcoкoм
ypoвнe для фopмиpoвaния зaкoнoдaтeльныx дoкyмeнтoв, oбpaбoтaнныx c oбщecтвeннocтью.
Oн cooбщил, чтo бyдeт иницииpoвaть eгo oбcyждeниe c oбщecтвeннocтью: диpeктopaми
шкoл, кoллeджeй, pyкoвoдитeлями yнивepcитeтoв, «чтoбы нaйти oптимaльнoe peшeниe,
oпиpaяcь нa мнeниe cпeциaлиcтoв oтpacли oбpaзoвaния».
- A пo зaвepшeнию oбcyждeниe дaнный вoпpoc зacлyживaeт нa тo, чтoбы cтaть тeмoй
пapлaмeнтcкиx cлyшaний. Beдь кaчecтвeннoe oбpaзoвaниe – этo бyдyщee Укpaины, - зaявил
Kaлeтник.
Kaк извecтнo, нaкaнyнe нoвoгo гoдa бывший диpeктop Укpaинcкoгo цeнтpa oцeнивaния
кaчecтвa oбpaзoвaния Игopь Ликapчyк зaявил, чтo кoличecтвo вoпpocoв в бaзe BHO
нeдocтaтoчнoe, и чтo в зaдaнияx пoвтopялиcь пpoшлoгoдниe вoпpocы.
http://news.pn/ru/politics/73247

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

10
Олесь Доній: «Новий уряд вже не просто проросійський — він відверто
російський»
Gazeta.ua
У кожному новому уряді України посилюється так звана "квота Кремля".
Таку думку у коментарі висловив нардеп Олесь Доній.
"Ми чудово розуміємо, що й той Кабмін, що був, і цей — уряди Януковича. Бо після
антиконституційного рішення Конституційного суду, який скасував рішення ВР і тепер вона не
має можливості впливати на Кабмін, призначення міністрів — відповідальність виключно
Януковича. Попередній уряд мільярдерів показав свою сутність. Найбільший розпил бюджету
під Євро-2012, відбувався абсолютно консолідовано усією владою. Тобто, приймалися рішення
більшістю у ВР Партії регіонів, потім виконувались Кабінетом міністрів. Ясно, що ідеологія
вигадувалась на Банковій", - вважає політик.
"Аналогічно і зараз, додав Доній. - Це уряд, який формувався так само непрозоро.
Жодний повідомлень перед виборами, хто від Партії регіонів претендуватиме на посади, не
було. Тому ми зможемо лише постфактум бачити його діяльність".
Політик запевнив, що від менеджерів влади можна очікувати якихось несподіванок.
"Одна справа організувати фабрику "Конті", а зовсім інша — відповідати за залізничний
транспорт. Ми бачимо, до чого ця відповідальність привела: за величезні гроші були закуплені
"Хюндаї", витіснені дешеві рейси, щоб люди не могли за незначні кошти проїхати з міста до
міста. Натомість, неперевірена техніка не витримувала холодів і люди стояли по кілька годин на
морозі без опалення і світла. Це — так звані менеджерські здібності "регіоналів", які України
побачила наочно. Відповідно, ми не знаємо, хто як із так званих менеджерів себе поведе", зазначив політик.
Окрім того, Доній нарікає, що в кожному наступному уряді посилюється квота Кремля.
"Це особливо помітно по Табачнику: при усіх доведених Рахунковою палатою
зловживаннях на десятки мільйонів гривень, його не знімають. Міністр оборони уже
традиційно має бути народжений в Росії. Тому це більше вже не проросійський, а російський
уряд. Я не певен, що кільком професіоналам вдасться переламати ситуацію", - зауважив нардеп.
http://gazeta.ua/articles/politics/_donij-novij-uryad-vzhe-ne-prosto-prorosijskij-vin-vidvertorosijskij/476001
Идеология Симоненко: вернем страну китайцам
Конфликты и законы
Ложь – та составляющая, что позволяет украинским политикам пудрить мозги незрелым
гражданам, ностальгирующим по молодости и желающим получать пусть минимальную, но
дармовщинку. И им в помощь пришлась Коммунистическая партия Украины, напрочь
состоящая из олигархов, но желающая оставаться во власти под идиллические настроения
граждан, большинству которых коммунизм представляется как нечто феерическое, где можно
иметь равенство, полученное по принципу – отобрать и поделить.
Этими настроениями граждан и воспользовались олигархи-коммунисты, поскольку
пиарщики им объяснили, что в стране множество утопистов, ностальгирующих по протиранию
штанов в госучреждениях и работе, которую можно было делать лишь бы как, но при этом
получить зарплату.
Вот и появился на этих парламентских выборах коммунистический лозунг «Вернем
страну народу», который как нельзя краше подчеркивал именно шариковское «отобрать и
поделить».
Теперь же, когда электорат коммунистов начал требовать возврата страны, главный
коммунист-олигарх Симоненко заявил, что люди неправильно поняли этот лозунг, поскольку
он подразумевал, что люди сами будут все себе возвращать. При этом у Симоненко (опять же в
расчете на тупых утопистов) хватило наглости ссылаться на коммунистический Китай и
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рассказывать, что вот, мол, какие они, китайские коммунисты, молодцы - теперь и Украину
кормят.
Да вот только Симоненко, как всегда, вводя в заблуждение своих избирателей, забыл
пояснить, что китайский коммунизм никогда не был похож на СССР. Ведь даже если китайская
система и называется коммунизмом, от коммунизма, что сложился в умах украинских
коммунистов, она отличается в разы.
И так, о чем Симоненко не хотел бы говорить, ссылаясь на китайский коммунизм?
Для начала следует заметить, что в украинских реалиях коммунизм подается как
вселенская справедливость: пенсии, пособия, премии, бесплатное лечение, обучение и
возможность практически не работать (вспомним СССР, когда выпускали массу ненужных
товаров, и кто не хотел работать – не работал, но числился на заводе-фабрике и получал деньги,
пусть минимальные - оклад без премии, но – получал. Безработных не было).
Так вот, в Китае такой социалки, которую привыкли воспринимать украинцы, – нет! В
Китае построен своеобразный социализм с местной спецификой, выраженной в развитии
многоукладной экономики под контролем государства. То есть, у власти вроде как
коммунисты, а экономика в основном рыночная, поскольку Китай – это страна с экономикой,
управляемой мегакорпорациями, функционирующими на основе капиталистических принципов
и крупной структуры производства. Пенсий государство никому не платит. Образование,
медицина - все платное.
Изначально то, что в Китае называлось коммунизмом, существенно отличалось от
коммунизма, прославляемого коммунистами России, а теперь и Украины. Уже доказано, что
объявленный переход Китая к коммунизму являлся элементарной формой жесткого восточного
деспотизма.
При этом следует понимать, что в Китае менталитет существенно отличается от
украинского. Китайцы изначально приучены покорно кланяться, и для них высшая власть (не
важно, императора или коммунистического лидера) – незыблема! Потому-то восточный
деспотизм с возможностью покорить массы очень даже прижился в Китае, но со временем
показал, что страна может распасться, потому что организация восточного деспотизма привела
к концентрации сил вокруг сельских коммун и не давала развития государства. Вот тогда-то
вместе с коммунистическими идеями власть начала развивать частную собственность и…
рыночную экономику.
Даже сегодня, в якобы демократической Украине с ее олигархами, нет частной
собственности, и любой чиновник или представитель власти может отобрать рейдерским
захватом предприятие, а то и жилье! В Китае же уже известно много случаев, когда большой
бизнес не может посягнуть на маленький домик маленького китайца. И вынужден (если человек
отказывается его продать) сроить супермаркет или дорогу в обход этого домика, дав
возможность хозяину свободно в нем проживать!
Также власть побеспокоилась о тех, кто платит налоги! Только 8 % населения Китая
платят подоходный налог, поскольку он платиться с ежемесячной суммы дохода равной
эквиваленту юаней не менее 530 долларов США (это значит, что в Украине 90% населения его
не должны платить!). А у большинства китайцев таких доходов – нет! А вот граждане с
доходами 15500 долларов, эквивалентными юаням, платят 45%. В среднем получается, что
даже при рыночной экономике, отсутствии пенсий, платной медицине и образовании на
каждого китайца приходится налогов 198 долл. США.
Что же до коррупционеров и тех, кто ворует у государства, то их в Китае ждет смертная
казнь. Готов Симоненко, как нечто разбогатевшее отнюдь не за счет работы на заводе, во имя
коммунистической идеи Китая отдать свою жизнь?
http://www.k-z.com.ua/polytyka/24520-ideologiya-simonenko-vernem-stranu-kitajtsam
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Вадим Колесниченко: «Оппозиция борется с Тягнибоком»
Українські Національні Новини
Отдельные оппозиционные лидеры пытаются нивелировать роль лидера ВО "Свобода"
Олега Тягнибока. Такое мнение высказал народный депутат из фракции Партии регионов
Вадим Колесниченко.
Парламентарий считает, что влияние О.Тягнибока сегодня растет.
"Он делает то, что нравится людям. Он несет пургу, обещает вещи, которые он никогда
не выполнит, но населению нравится. Он устраивает шоу, мордобой - ничего другого они
сегодня предложить не могут. Работу "Свободы" мы уже видели работу трех областных
советов, с их работы стало понятно, что они не состоялись как хозяйственники", - считает он.
Колесниченко сравнил "Свободу" с приходом к власти нацистов в Германии.
"И сегодня заигрались. Яценюк, Турчинов и другие бывшие парламентские тяжеловесы,
ничего не могут сегодня предложить. Они не новые, а те же, которые уже были. И поэтому
сегодня им следует держать на дистанции Тягнибока ... Тягнибок уже сказал, что пойдет на
президентские выборы кандидатом", - сказал парламентарий.
Регионал предполагает, что именно для этого и возникла идея создать над фракционное
образование Народную Раду.
"Для того, чтобы согнать всех оппозиционных депутатов в одно стойло, унифицировать
голосование", - отметил он, добавив, что это над фракционное образование нивелирует влияние
части лидеров фракций, оставит только один центр влияния.
По мнению В.Колесниченко нафракцийне образования ничего не даст, ведь "ноль
умноженный на ноль дает ноль".
Напомним, народный депутат Олесь Доний предложил создать в ВР Народную радунадфракционную структуру, объединяющую оппозиционных депутатов независимо от
принадлежности или непринадлежности к какой-либо фракции и в обход лидеров фракций.
По мнению парламентария сегодня в парламенте формально 180 оппозиционных
народных депутатов, однако наблюдается непрозрачность в действиях и договоренностях
руководителей фракций.
По мнению народного депутата фракции "Батькивщина" Владимира Бондаренко такое
образование может быть достаточно эффективным и заставит лидеров фракций
прислушиваться к мнению других.
http://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1175651-v-kolesnichenko-opozitsiya-boretsya-ztyagnibokom
Бумеранг перевиборів
Главком
Зграя веселих горлопанів, на яку сьогодні перетворилася українська опозиція зусиллями
бойових загонів «Свободи», почувається у парламенті самовпевнено і безтурботно.
Щасливчики, які благополучно пройшли дистанцію виборчого марафону, знімають стрес
останніх місяців у довгих новорічно-різдвяних канікулах. Вони хочуть відпочити, вони це
заслужили, і чисто по-людськи їх можна зрозуміти.
Однак у 2012 році опозиція залишає одну важливу, але незавершену справу: за
приємними турботами переможці сором’язливо забули про гігантську кількість зафіксованих на
цьогорічних парламентських виборах порушень. За них хтось би мав понести відповідальність.
Адже для опозиції, яка зазнала серйозних втрат внаслідок саме фальсифікацій, питання
покарання фальсифікаторів – це питання життя і смерті. Якщо всі побачать, що можна вільно і
безкарно викрадати і знищувати протоколи, псувати бюлетені, бавитися в ручки зі зникаючими
чорнилами, «каруселі» і дитячі майданчики – чи не будуть наступні вибори ще «веселішими»?
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

13
Чи готова опозиція зокрема й усе наше суспільство загалом закрити очі на те, що на цих
виборах влада випробовувала на місцях схеми силового впливу на встановлення результатів
виборів?
Скільки округів опозиція готова втратити наступного разу?
На усі ці запитання досі немає жодної відповіді.
Угода овець з вовками
П’ять округів, на яких відбудуться санкціоновані ЦВК перевибори – це пряма
суперечність не лише закону, але й здоровому глузду. Це угода овець з вовками про поділ
мисливських угідь.
Чим закінчуються такі компроміси – можна вивчати на красномовному прикладі Юрія
Луценка. У 2005 році у нього були можливості примусити фальсифікаторів відповісти за усією
строгістю закону. З різних причин, часом незалежних від нього, цього не сталося. І де Луценко
тепер?
Бумеранг описав коло і вдарив «помаранчевих» у потилицю, однак висновків, здається,
ніхто не зробив. Сьогодні бумеранг знову у повітрі, а про нього просто забули. Лишилося
дочекатися, поки історія повториться. А поки – усі на перевибори.
Хоча це просто протизаконно.
Закон України «Про вибори народних депутатів» не містить ані слова про можливість
повторних виборів. Отже, усе, що відбуватиметься під цією вивіскою – суцільний кримінал і
спотворення результатів волевиявлення виборців.
Не слід забувати, що на усіх цих округах перемогли опозиційні кандидати, однак
зусиллями провладних висуванців, за підтримки адмінресурсу та мовчазної згоди опозиції, ці
перемоги було вкрадено.
Перефразовуючи відому скоромовку, фальсифікатори фальсифікували-фальсифікували,
та не вифальсифікували – і тому отримали ще один шанс. Хтось і справді вірить у те, що цього
разу вони гратимуть за правилами?
Результат виборів – питання калькулятора
Дозвольте вам нагадати про те, що відбувалося на лише одному, найскандальнішому
окрузі №132 у Первомайську. Тут сакральне запитання «Хто винен?» можна і потрібно ставити
щодо дуже багатьох подій і осіб
Перш за все слід наголосити на тому, що сьогодні не існує жодних перешкод для того,
щоб встановити результати виборів у 132 виборчому окрузі на основі вже існуючих протоколів
з мокрими печатками. Для цього навіть не потрібно перераховувати бюлетені (що теж,
зрештою, могло вирішити питання) – досить звичайнісінького калькулятора.
Отже, коротка хронологія подій:
Ще вранці 30 жовтня сайт ЦВК повідомляв про те, що за результатами підрахунку 100%
бюлетенів у Первомайську переміг висуванець опозиції Аркадій Корнацький. Його опонент,
заступник губернатора і член Партії регіонів Віталій Травянко набрав на 4 тисячі голосів
менше.
Однак уже увечері результати виборів дивним чином змінилися. Тепер ЦВК
повідомляла, що Травянко переміг з перевагою у кілька сотень голосів. Забігаючи наперед:
жодних інших свідчень перемоги провладного кандидата не існує, лише ці цифри на сторінці
Центрвиборчкома, які можна змінити простим натисканням кількох кнопок.
Власне, так воно і сталося.
Увечері 30 жовтня загін «Беркуту» під керівництвом невідомих осіб увійшов до
приміщень ОВК № 132, в тому числі і тих, де стояв комп’ютер із системою «Вибори». Саме в
цей час на сайті ЦВК і почали з’являтися переможні для Травянка цифри.
Звісно ж, на повноцінну фальсифікацію результатів голосувань у нападників фізично не
було часу. Тому вони нічтоже сумняшеся відняли від результатів п’яти кандидатів сумарно 5,9
відсоткових пунктів і просто дописали їх Травянку. Але і цього заледве вистачило.
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Жителі Первомайська, дізнавшись про це «маски-шоу», кинулися відстоювати своє
волевиявлення і заблокували приміщення ОВК №132. Почалися сутички з «Беркутом»,
сльозогінний газ і гумові «демократизатори», водночас невідомі виносили з ОВК якісь
документи.
Проте Центральна виборча комісія приймати протокол про перемогу Травянка,
складений на основі лише цифр на сторінці ЦВК, відмовилася. І виборчу документацію повезли
назад до Первомайська на доопрацювання.
А вже 1 листопада невідомі проникли у приміщення ОВК. «Коробки, у яких
зберігаються бюлетені, відкриті, пломб немає, бюлетені лежать насипом», - розповідав про це
Ігор Пилипчук, керівник виборчого штабу Аркадія Корнацького. Спритників застали на
гарячому, і вони вирішили йти іншим шляхом.
Троє суддів Миколаївського окружного адміністративного суду оперативно підписали
ухвалу, якою витребували протоколи дільничних виборчих комісій ВО № 132. Їх ані на секунду
не зупинило те, що право вилучати оригінали виборчої документації, підраховувати голоси чи
встановлювати результати виборів – не належать до компетенції суду. Тобто йдеться
щонайменше про зловживання владою та перевищення повноважень, а насправді – ще й про
співучасть у фальсифікації результатів виборів.
Імена цих «достойників» мають бути золотими літерами вписані у історію суддівських
безчинств: Олександр Мельник, Ігор Устинов та Оксана Малих. За великим рахунком, вони
мали б очолити список тих, покарання кого мало б, за результатами виборчої кампанії-2012,
стати справою честі для опозиції зокрема й українського суспільства загалом. Однак вони й досі
продовжують вершити правосуддя іменем України.
Ухвала, винесена цією «трійцею», стала підставою для того, щоб «Беркут» в ніч на 2
листопада знову взяв штурмом приміщення ОВК №132. Бійці спецпідрозділу спробували
вилучити виборчу документацію, однак коли прорватися через юрбу первомайців не вдалося –
намагалися підпалити приміщення. Їм на допомогу прийшла міліція.
Після того, як бійці «беркуту» продавили натовп і повантажили коробки з виборчою
документацією до автобусу, усе, здавалося б, було практично вирішено. Однак учасники
пікетування ОВК заблокували автобус власними тілами, а коли спецназівці силою і
сльозогонкою все ж проклали собі дорогу крізь юрбу – їхній шлях перегородили п’ять
«камазів» та барикади…
Хто командував «беркутом»? Хто віддавав накази, хто їх виконував? Схоже, відповіді на
ці питання ми не дізнаємося ніколи. Опозиція традиційно закриває очі на тих, хто застосовував
сльозогінний газ проти людей, хто бив їх ногами, хто вривався до ОВК і палив бюлетені. «Вони
лише виконували наказ, а саджати потрібно тих, хто його віддавав», - вважають великодушні
переможці.
Однак якщо злегковажити найдрібнішими виконавцями, якщо вони не понесуть
покарання нарівні із замовниками – наступного разу вони, не вагаючись ані миті, знову
виконають злочинний наказ. Адже єдиний спосіб унеможливити майбутні фальсифікації – це
позбавити замовників фальсифікацій тих, хто буде готовий виконати їхні накази.
Якщо узагальнити, шлях до побудови громадянського суспільства має пролягати через
невблаганність правосуддя і невідворотність покарання.
Кров проллється неминуче
Звісно ж, сьогодні опозиція з повним правом буде казати, що погодилася на не зовсім
законний, але компромісний варіант перевиборів для того, щоб уникнути кровопролиття. Мало
хто замислюється над тим, що повторення подій у Первомайську – це лише питання часу. І у
2015 році, коли і для влади, і для опозиції на карті стоятиме усе – кров проллється неминуче.
Просто тому, що у фальсифікаторів немає жодного стримуючого фактору. Просто тому,
що жоден з них не поніс і, здається, вже й не понесе покарання. Навіть навпаки: сьогодні у
Первомайську триває масштабна кампанія переслідування тих, хто відстоював свій вибір в
перші дні листопада.
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Людей тягають на допити, залякують кримінальними справами за перешкоджання
«Беркуту» викрадати виборчу документацію. «Камази», якими було перекрито дорогу,
оголошено речовим доказом і заарештовно.
Бізнес самого Аркадія Корнацького знищують під різними фантастичними приводами:
наприклад, його звинувачують у знищенні скіфських курганів та польових доріг. У рамках
відкритих кримінальних справ головного бухгалтера підприємства «Агрофірма Корнацьких»
Людмилу Нікіткіну вже кілька місяців тримають у СІЗО.
Бажання слідчих докопатися до істини настільки непереможне, що вони навіть визнали
урожай зерна несільськогосподарською продукцією, що є абсурдним за визначенням, однак
дозволяє суду накласти на зерно арешт.
Корнацький, який практично всю виборчу кампанію провів з-за кордону, змушений
переховуватися за межами країни і далі.
А тим часом опозиція з шумом, помпою і улюлюканням розважається у парламенті. А
бумеранг, про який традиційно усі забули – він уже у повітрі.
http://glavcom.ua/articles/9154.html

Блоги
Вадим Колесніченко: МНОГОЯЗЫЧИЕ
pravda.com.ua
Назначение Координатора по вопросам многоязычия
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун назначил
нового заместителя Генерального секретаря по коммуникации и общественной информации
Петера Лаунски-Тиффенталя, Австрия, Координатором по вопросам многоязычия.
ОН и многоязычие
Многоязычие, являющееся важным фактором гармоничного общения между народами,
имеет особое значение для Организации Объединенных Наций. Способствуя терпимости, оно
также обеспечивает эффективное и более активное участие всех в рабочем процессе
Организации, а также бoльшую эффективность, лучшие результаты и более широкое
вовлечение сторон.
Официальными языками Организации Объединенных Наций являются английский,
арабский, испанский, китайский, русский и французский языки.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/kolesnichenko/50ed2633491e6/
Олександр Бригинець: "Компроміс" щодо Гостинного двору
корреспондент.net
Київська влада наполягає на тому, що замовник реконструкції Гостинного двору має
продовжувати виконувати проект.
Така відповідь надійшла від КМДА на моє звернення щодо вжиття заходів з припинення
протистояння між громадськістю та забудовниками, що викликане проведенням будівельних
робіт з реконструкції будівлі Гостинного двору на Контрактовій площі, 4.
Як повідомляє КМДА, за підсумками спільної зустрічі, на якій були присутні
представники виконавчого органу Київради, представники замовника, депутати та активісти,
було досягнуто домовленостей в тому, що замовник реконструкції Гостинного двору має
продовжувати виконувати проект, але з урахуванням пропозицій громадськості щодо
розміщення у будівлі виставкових приміщень.
Це формулювання може означати що завгодно: як те, що забудовник погодився віддати
під виставкові зали всі приміщення Гостинного двору, так і те, що замість одного з
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передбачених бутіків створять дорогий антикварний магазин з божевільними цінами, на товар
якого можна буде тільки дивитися.
Впевнений, що громадськість не припинить протестів, поки не стане зрозуміло, яким
буде вигляд споруди, чим він буде заповнений та чи буде збережена його культурна складова.
Компроміс, що задовольняє лише одну сторону - це не компроміс. Наведена позиція
влади, можливо, і є компромісом з боку забудовника, який категорично відмовлявся віддати під
культурний простір бодай один квадратний метр, але не достатнім аргументом для громади.
Захисникам Гостинного двору, як і для мене особисто, перш за все важливо зберегти споруду у
тому вигляді, в якому вона є зараз.
Рано чи пізно, Гостинний двір як торговий центр збанкрутує і будівля все одно
перетвориться в мистецький центр. Головне, щоб до цього моменту його нові власники не
зруйнували потенційний осередок культури остаточно.
http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/14k/a90477

Телебачення і радіомовлення
Тимошенко почала акцію громадянської непокори
"Студія "1+1", ТСН
Не заходити до своєї лікарняної палати, не спілкуватися з прокурорами та слідчими і не
з'являтися добровільно до суду відсьогодні обіцяє Юлія Тимошенко.
http://tsn.ua/vypusky/tsn/vipusk-tsn-za-8-sichnya-2013-roku.html
Нардепы предлагают заморозить тарифы, пока есть долги по зарплате
Телеканал новостей "24"
Народные депутаты предлагают ввести мораторий на повышение цен и тарифов на
жилищно-коммунальные услуги, пока не будет погашена задолженность по зарплате. Об этом
говорится в законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде.
Также предложено приостановить взыскание пени за неуплаченные вовремя комуслуги.
Эксперты тем временем уверяют: коммунальные тарифы в этом году будут расти. Ведь
теплоэнерго и водоканалы уже давно работают по тарифам, которые не покрывают
себестоимости предоставленных услуг - говорит бывший министр жилищно-коммунального
хозяйства Алексей Кучеренко.
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?nardepyi_predlagayut_zamorozit_tarifyi_poka_est_d
olgi_po_zarplate&objectId=295548&lang=ru
В Украине обходят законы и открывают игорные заведения
Интер, Подробности
Тех, кто культивирует игорный бизнес в Украине, даже оштрафовать не всегда
возможно. В стране действует запрет на казино и игровые автоматы. Но светлые умы
умудряются находить лазейки в законе и вполне легально открывать такие заведения.
Очередное ноу-хау - лотерейные терминалы. Чем же они отличаются от запрещенных игровых,
выясняла - Наталья Грищенко.
Днепропетровск. Май две тысячи девятого. Рано утром на одной из центральных улиц
вспыхнул сильный пожар. Загорелся зал игровых автоматов.
Роман МИХАЙЛИЧЕНКО, пострадавший: Я уже перед входом упал, уже на карачках
выскакивал.
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Тогда погибли 9 человек. Заведение полностью выгорело. После трагедии в Украине
издают закон о запрете игорного бизнеса. Но со временем лазейку нашли.
Это любительское видео. Снятое уже в 2013-м. На экране - все те же вишенки, фрукты и
монетки. И все так же крутится барабан.
Наталья ГРИЩЕНКО, корреспондент: Если ты заядлый игрок и у тебя есть деньги спустить их и сейчас не проблема. По официальным данным только в Днепропетровске более
десятка залов, где можно испытать удачу.
В милиции говорят: залы работают - абсолютно законно. Ведь автоматы не игровые лотерейные! А лотерея в Украине - не запрещена.
Константин ЗАБРУДСКИЙ, старший оперуполномоченный УБЕП в Днепропетровской
области: То же самое - один в один. Но сама начинка, само программное обеспечение- если его
разобрать, этот терминал, то внутри у него заложен барабан с лотерейными билетами"
Наталья ГРИЩЕНКО, корреспондент: На этих кадрах видно как происходит процесс
игры. Илья игрок с многолетним стажем. Раньше неделями проводил у автоматов, сейчас "присел" на лотерейные терминалы. Говорит - для него процесс игры никак не изменился.
ИЛЬЯ, посетитель игорных залов: Раньше деньги вкладывали в автомат, сейчас деньги
ложатся или на пластиковую карточку, или отдаются администратору. Для вида- вот эти
прозрачные коробочки, приставленные к автоматам, в которые падают якобы билеты
лотерейные. Но на мой вопрос- могу ли я их забрать- сказали, что нет.
Наталья ГРИЩЕНКО, корреспондент: Социальный психолог Василий Усенко - изучает
"зависимость от игровых автоматов" много лет. Уверяет: новые лото-терминалы по сути ничем
не отличаются от прежних устройств.
Василий УСЕНКО, социальный психолог: Никакого отношения к лото или лотерее эти
приборы не имеют. В отличие от игровых автоматов, где все направлено на то, чтобы человек
делал ставки до тех пор, пока у него не останется в кармане никаких денег.
Наталья ГРИЩЕНКО, корреспондент: Кто он на самом деле-игроман или человек с
лотерейной зависимостью - Илья не задумывается. Просто каждый вечер идет крутить барабан и сегодняшний день не станет исключением.
Валерій Карпунцов: «Парламент працює незлагоджено, бо у ньому немає стійкої
більшості»
Радіо Ера-FM
Верховна Рада працює незлагоджено, тому що у Партії регіонів немає стійкої більшості.
Через це у парламентських комітетах досі немає затвердженого порядку денного і
перспективного плану розгляду законопроектів.
Про це заявив народний депутат фракції «УДАР», перший заступник голови
Регламентного комітету ВР Валерій Карпунцов.
За словами Карпунцова, до розгляду Регламентного комітету вже подано близько
двохсот законодавчих актів, однак порядок денний роботи комітету досі не визначений.
«Сьогодні очевидно, що 10 і 11 січня злагодженої роботи ВР не буде. Для зміни цієї ситуації на
минулому засіданні ми ініціювали обговорення календаря засідань ВР і оптимізації роботи
народних депутатів», - зауважив Карпунцов.
Валерій Карпунцов наголосив, що фракція «УДАРу» у ВР вже подала пакет
законопроектів, серед яких, зокрема, і проект постанови про вибори міського голови Києва і
Київради та проект змін до закону про столицю, законопроект про скасування депутатських
пільг.
Карпунцов зазначив, що «УДАР» виважено ставиться до тих проектів законів, які подає
до парламенту. «У нас створена внутрішня експертна рада, у якій відбувається обговорення
законодавчих ініціатив фракції «УДАРу». До подання законодавчих актів у нас спочатку
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відбувається фахова дискусія, а потім дискусія у фракції. Рішення приймаються з урахуванням
думки кожного депутата», - зазначив Валерій Карпунцов.
Павло Розенко: «Заробітчани «тінізують» перекази в Україну, бо не довіряють
владі»
Радіо Свобода
Близько чотирьох мільярдів доларів надійшло в Україну торік від заробітчан – такі дані
оприлюднив український Нацбанк. Позаторік ця цифра становила сім мільярдів доларів. Утім в
парламентському комітеті з питань соціальної політики припускають, що справжня сума
переказів була торік мінімум удвічі більшою. Українці дедалі частіше передають гроші через
знайомих або через посилки, уникаючи незручної й дорогої системи електронних переказів.
Експерти вказують на недовіру до держави і влади, як основну причину «тінізації»
закордонних грошових переказів.
Колишній мешканець Тернополя Василь переїхав до США 2009 року після того як
виграв грінкарту. Вже 4 роки він мешкає і працює у Чикаго. Молодий чоловік розповідає, що
при всій любові до України, навряд чи повернеться на батьківщину, адже, спробувавши на смак
кращого життя, важко повертатись до старого, хоч і рідного.
«Гроші течуть рікою з Америки в різні сторони, – каже Василь. – У Штатах заробляти
гроші значно легше , тому що тут все на грошах зав’язано і люди легше оплачують роботу.
Хоча після рецесії рівень заробітку дуже впав , роботи самої менше, мабуть, через те, що деякі
види робіт стали автоматизованими».
Щомісяця заробітчанин переказує в Україну близько ста доларів. Для цього він
використовує електронні сервіси Western Unions aбо MoneyGram. Однак, кілька разів вартість
послуги перевищувала суму переказу, каже Василь. Одного разу віддав сорок доларів за переказ
десяти.
Заробітчани не повинні претендувати на високу пенсію, якщо нічого не
відраховують державі – Стоян
Член комітету з питань соціальної політики та праці Верховної Ради, регіонал Олександр
Стоян погоджується, що відсоток за послуги переказу коштів дійсно зависокий і штовхає
заробітчан до інших, тіньових способів передачі. Він розуміє, що ніхто не хоче відривати від
серця зароблені власною працею гроші, однак нарікає на те, як ці люди потім претендують на
високу пенсію.
«Наші люди там працюють, вони не наповнюють і не відраховують нічого в Пенсійний
фонд держави, а потім через певний період повертаються в Україну і починають вимагати, щоб
їм надали нормальну пенсію, хоча в пенсійний фонд не вклали жодної копійки», – зауважує
Олександр Стоян.
Член цього ж комітету, ударівець Павло Розенко вважає, що причина криється глибше, а
саме – у недовірі українців до влади і держави. Влада намагається збільшити оподаткування
доходів громадян, валютної виручки і продажу валют і це викликає недовіру з боку суспільства
і пошук нових способів передання грошей.
«Очевидно, що зменшення офіційної цифри переказів з закордону пов’язано з тим, що
українці все менше довіряють державі. І якщо весь бізнес України потрохи переходить у
тіньовий сектор економіки, то так само і доходи, і перекази українців «тінізуються». Люди
намагаються захистити себе від втручань влади у свою діяльність і зайвий раз показують, що
вони не хочуть, щоб держава щось знала про їх додаткові доходи», – поділився з Радіо Свобода
Розенко.
Наразі за офіційними даними в Україну від гастарбайтерів надійшло понад 4 мільярди
доларів і ще стільки ж потрапило в Україну неофіційно.
Найпопулярніший спосіб передачі – через руки. На сьогоднішній день фізичні особинерезиденти та юридичні особи можуть ввозити в Україну готівкою не більше 10 тисяч євро без
декларування, йдеться у постанові Нацбанку.
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