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Друковані видання
Створено всі умови для персонального голосування
"Голос України"
Голова Верховної Ради Володимир Рибак не підтримує ідею голосування у парламенті
раз на тиждень. Про це він заявив на брифінгу після погоджувальної ради. «Я такий варіант не
підтримую, — сказав В.Рибак. — Потрібен такий варіант — розглянули питання, заслухали і
давайте проголосуємо за цей закон». Від цього, на його думку, залежатиме якість
законопроектів.
За словами глави парламенту, депутати ще не визначилися, чи проводити годину
запитань до уряду наступної п’ятниці. Керівники фракцій ще визначатимуться. В. Рибак
зауважив, що опозиція вимагає прозвітувати соціально-економічному блокові уряду, однак
аналіз роботи економічного блоку уряду за 2012 рік ще не проведено.
В. Рибак також відзначив, що на опрацювання до парламентських комітетів направлено
близько 400 законопроектів, отож до 5 лютого, відкриття другої сесії парламенту, буде вдосталь
законопроектів для розгляду.
Щодо персонального голосування депутатів, то, на думку В.Рибака, у парламенті вже
створено всі умови задля цього. «Організаційно це питання вже вирішено, і не треба нічого
вигадувати. Система працює вже 20 років. Голосуй за себе, а не за того хлопця, і все буде
нормально», — сказав Голова Верховної Ради. Водночас він зауважив, що законами не
прописано, що робити з депутатом, якщо він не голосує особисто. В. Рибак доручив голові
Комітету з питань Регламенту Володимиру Макеєнку забезпечити персональне голосування
депутатів і внести пропозиції до сесійної зали.
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=277284
Народні обранці мають визначитися щодо кандидатур до офіційних делегацій
"Голос України"
На першому засіданні Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і голів
парламентських комітетів Голова Верховної Ради Володимир Рибак привітав депутатів із
керівними посадами, які вони посіли в комітетах, представив їх і побажав плідної роботи на
благо розбудови держави. Глава парламенту закликав якнайшвидше визначитися щодо
кандидатур до офіційних делегацій Верховної Ради у міжнародних та міжпарламентських
структурах — ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА СНД та інших. Така нагальність пов’язана з тим, що уже
21 січня розпочинає роботу перша частина сесії ПАРЄ, а вірчі грамоти членів української
парламентської делегації мають бути вручені президенту ПАРЄ не пізніш як 14 січня.
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Окрім того, глава парламенту висловився за те, що парламентські слухання доцільно
проводити лише з глобальних питань, а з інших слухання мають проводитися безпосередньо у
комітетах, із залученням представників органів державної влади, науковців, експертів та
телетрансляцією.
Нинішнього пленарного тижня парламент працюватиме у пленарному режимі два дні.
Упродовж двох пленарних засідань 10—11 січня Верховна Рада України планує розглянути 22
питання. Однак це є лише орієнтовним переліком.
Як ідеться у розкладі засідань парламенту 10 січня, депутати розглянуть проект
постанови про звільнення Сергія Арбузова з посади Голови Національного банку України,
питання ратифікації, проект змін до закону «Про охорону праці» з пропозиціями Президента, а
також проекти постанов про призначення позачергових виборів, про перейменування двох
населених пунктів на Київщині та Харківщині, та про календарний план проведення другої сесії
Верховної Ради сьомого скликання.
У п’ятницю, 11 січня, заплановано провести годину запитань до уряду, потім депутати
планують повторно розглянути із пропозиціями Президента проекти законів «Про розвиток
виробництва та споживання біологічних палив», «Про внесення змін до Закону «Про державну
підтримку сільського господарства України», «Про внесення змін до статті 3 Закону «Про
державну підтримку сільського господарства України» щодо регулювання закупівельних цін на
молоко, «Про внесення змін до законів «Про архітектурну діяльність» та «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій».
Цього пленарного тижня депутати також планують включити до порядку денного і
розглянути проект закону про схвалення рішення Президента України про направлення
національного контингенту для участі України в Операції ООН у Кот-д’Івуарі, проект
постанови про відзначення 150-річчя з дня написання Державного гімну України, проект закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства
соціальної політики України.
11 січня перша сесія Верховної Ради сьомого скликання завершить свою роботу.
Партія регіонів, за словами О.Єфремова, ініціює внести до порядку денного
законопроекти про обмеження втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання, про
внесення змін до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування товарів, які ввозяться у
рамках проектів і програм міжнародної технічної допомоги, законопроекти щодо цінних
паперів, зміни до закону про Кабінет Міністрів у зв’язку зі зміною структури уряду та інші.
Заступник голови фракції «УДАР» Віталій Ковальчук запропонував під час години
запитань до уряду заслухати очільників соціально-економічного блоку — першого віцепрем’єра Сергія Арбузова, міністра фінансів, соціальної політики щодо планів виходу з
соціально-економічної ситуації, яка склалася в України на сьогодні.
Фракція КПУ у Верховній Раді закликала насамперед розглянути законопроекти,
пов’язані з розвитком економіки та наповнення бюджету. «Такого мізерного бюджету, який
прийняли на 2013 рік, упродовж останніх 10 років не було», — сказав А. Мартинюк.
Об’єднана опозиція «Батьківщина» виступила з вимогою запросити на найближче
пленарне засідання Генерального прокурора України та керівника пенітенціарної служби, щоб
поінформувати про умови утримання екс-прем’єра Юлії Тимошенко у зв’язку з її акцією
непокори. Про це заявив заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Сас.
Лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок закликав ухвалити постанову щодо включення
системи голосування «Рада-3».
Представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко підкреслив, що глава
держави звертає особливу увагу на роль Верховної Ради в умовах світової кризи та необхідність
проведення низки соціально-економічних питань. У цьому контексті глава держави пропонує
парламенту розглянути законопроекти з його пропозиціями, питання ратифікації та кадрові
питання.
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Глава парламенту Володимир Рибак закликав почути один одного, вкотре наголосивши,
що головним майданчиком для узгодження всіх питань мають бути парламентські комітети.
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=277276
Iмена власників землі хочуть розсекретити...
Наталія Білоусова,. «День»
Україна підбиває перші підсумки використання публічної електронної карти земель, яка
почала працювати з 1 січня 2013 року. Учора про них у Кабміні звітував голова Державного
агентства земельних ресурсів (Держземагентства) України Сергій Тимченко.
«Завдяки автоматизації громадяни платитимуть менше. Адмінпослуги (реєстрації
земельної ділянки) подешевшають майже на 30% (із 255 грн до 184 грн.). Відповідну постанову
уряду буде опубліковано найближчими днями», — запевнив він. Нагадаємо, що з 1 січня 2013
року змінився й порядок реєстрації прав на землю, бо її віднесли до категорії нерухомості. Тож
тепер реєстрацією землі займається не лише Держземагентство, а й Мін’юст (Укрдержреєстр).
Органи земельних ресурсів реєструють ділянки в кадастр, надаючи їм кадастровий номер,
відкривають поземельну книгу, здійснюють реєстрацію обмежень (водоохоронні зони, лінії
електропередач, газопроводи) і безплатно видають виписки з кадастру. А Укрдержреєстр дістав
повноваження реєстрації прав власності та постійного користування землею, а також договорів
оренди.
У публічній карті міститься інформація про земельні ділянки: її межі та розміри, форми
власності й цільове призначення. Також указано кадастровий номер наділу. Однак
персональних даних власників або орендарів землі у відкритому доступі немає, бо це
суперечить закону про захист персональних даних.
«Оце й погано, що немає такої інформації. Адже земельний кадастр повинен відповідати
на запитання, хто і чим володіє в країні. Український прообраз кадастру не дає відповіді на ці
важливі запитання через закон про персональні дані. Хоча відмовитися від нього в цьому разі
треба було б обов’язково», — говорить керівник інформаційно-ресурсного центру
«Реформування земельних відносин в Україні» Максим Федорченко. На його думку, дані про
реальних власників мають бути відкритими, бо Україна перебуває на передових місцях у
рейтингах корумпованих країн. Тому земельним відносинам потрібна максимальна прозорість
та відкритість, каже він. На його переконання, немає сенсу в такому захисті даних ще й тому,
що завдяки тій таки корупції можна з-під поли купити будь-яку базу даних.
Схоже, думають над зміною цього пункту й у Держземагентстві. Тимченко пообіцяв, що
найближчим часом виступить з ініціативою, щоб закон про захист персональних даних у
випадку з земельними ділянками не діяв. «Я вважаю, що закон про персональні дані на
публічній кадастровій карті працювати не повинен. Громадяни мають право знати всю
інформацію про земельні ділянки, зокрема й дані про їхніх власників», — сказав він.
Якщо депутати підтримають таку ініціативу, каже Максим Федорченко, то це допоможе
позбутися корупції в земельних відносинах.
http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-ukrayini/imena-vlasnikiv-zemli-hochut-rozsekretiti
Тимошенко робить хід...
Анна Черевко, «День»
Учора опозиційні народні депутати передали лист Юлії Тимошенко до Глави держави
Віктора Януковича в Адміністрацію Президента.
Юлія Тимошенко оголосила акцію громадянської непокори. Своє волевиявлення експрем’єр-міністр передала у відкритому листі, адресованому Віктору Януковичу, текст якого
було опубліковано на сайті «Батьківщини». «Я публічно кажу вам, що ми всі — я, Юра
Луценко, інші політв’язні, народ України — ми всі політичні заручники, яких ви тримаєте під
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оптичним прицілом. Я вважаю, що ми всі не маємо громадянського права з цим змиритися», —
заявив ув’язнений лідер опозиції.
Зокрема, Юлія Тимошенко наголосила на трьох способах, у які вона демонструватиме
власну непокору: відмова співпрацювати з органами слідства та прокурорами, протистояння аж
до фізичного опору, огляду та обшуку речей, а також незгода добровільно відвідувати судові
засідання. Окрім того, екс-прем’єр вимагає забрати з її тюремної палати відеокамери та
цілодобовий караул.
У відповідь на це прокурор Харківської області Геннадій Тюрін заявив, що акція
непокори Юлії Тимошенко є незаконною та протиправною. За його словами, такі дії
колишнього очільника уряду спрямовані на відтягнення судового процесу у справі ЄЕСУ та
формування помилкової громадської думки щодо порушення її прав.
Михайло Басараб, політолог:
— На мою думку, причини оголошення Юлією Тимошенко акту громадянської непокори
глибші за бажання нагадати про себе. Різкий тон її заяви пов’язаний з тим, що вона не бачить у
вчинках Януковича бажання переглянути рішення щодо її ув’язнення — ми прекрасно знаємо,
що рішення судів, прокуратур та інших інституцій приймаються у одному кабінеті у цій
державі. 2015 рік невпинно наближається — і жодних підстав припускати, що екс-прем’єр
опиниться на свободі, тож вона має перспективу провести президентські вибори у в’язниці.
Вочевидь, Віктор Янукович вважає Тимошенко своїм основним опонентом і по сьогоднішній
день. Тому йому зараз дуже вигідно зволікати з прийняттям будь-якого рішення у цій справі.
Юлія Тимошенко у в’язниці, і в ідеалі процедурні моменти, судові засідання, слідство по інших
епізодах та з урахуванням нових обставин мають тривати нескінченно. Таким чином,
Тимошенко не має іншого виходу, окрім як піти на конфронтацію, загострити ситуацію й
наблизити розв’язку. Якщо Тимошенко відмовиться виконувати певні процесуальні та
процедурні вимоги чинного законодавства, до неї потрібно буде або застосувати примус, або
визнати своє безсилля.
Варто зазначити, що ця справа створює чимало незручностей для самого Януковича у
стосунках із політиками як Заходу, так і Росії. До того ж за розвитком подій довкола ув’язнення
колишнього прем’єра спостерігає світова політична громадськість. Тож Тимошенко припускає,
що Президент не матиме іншого виходу, окрім як ухвалити рішення про її звільнення.
Володимир Василенко, правознавець-міжнародник, заслужений юрист України,
доктор юридичних наук:
— Згідно з Конституцією, кожен громадянин має право на захист власних прав у
незаборонений законом спосіб. У разі коли права людини порушено, а влада не дає їй
можливості захистити власні права іншими легітимними засобами, можна скористатися правом
на акт громадянської непокори. Оскільки йдеться про порушення прав Юлії Тимошенко
владою, позиція екс-прем’єр-міністра щодо непокори владі у подальших спробах порушити її
права чи обмежити її здатність на власний захист є правомірною.
Подальший розвиток подій цієї ситуації буде залежати від того, яку позицію займуть
українські правоохоронні органи. Якщо вони захочуть зламати Тимошенко остаточно, до неї
застосують найжорстокіші примусові засоби. Водночас примусити її давати свідчення та
відбувати судові засідання вони не зможуть: це буде порушенням особистих прав.
У місцях позбавлення волі існує певний регламент щодо огляду чи обшуку речей —
адміністрація має певні права. Якщо ж обшук чи будь-які дії щодо утримуваного відбуваються з
порушенням усталених процедур, в’язень може відмовитися підкорятися адміністрації.
Що ж до судового процесу, тут можливі два варіанти. Перший — розгляд справи
відкладається й судові засідання не відбуваються. Варто зазначити, що засідання у в’язниці, як
це відбувалося у випадку з Тимошенко, — це нонсенс: у світовій практиці такого не було.
Другий варіант — розгляд справи відбувається за відсутності особи, проти якої порушено
справу. У такому випадку легітимність рішення, винесеного судом, буде поставлено під сумнів:
допит свідків та, власне, захист відбувається без присутності обвинуваченого, окрім того, не
відбувається виклик свідків, які могли б свідчити на користь особи, притягненої до
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відповідальності. Таким чином порушується процес змагальності, й судовий процес за своєю
суттю стає нелегітимним.
http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-ukrayini/timoshenko-robit-hid
Оппозиция выписала закон об амнистии…
«Дело»
Народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин зарегистрировал
законопроект об амнистии в 2013 году, согласно которому Юлия Тимошенко не имеет шансов
выйти на свободу. Провластные депутаты заявляют — оппозиции выгодна Тимошенко в
тюрьме.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об амнистии в 2013 году. В проекте
закона указаны принципы, согласно которым будут отбирать кандидатов на освобождение.
Автор законопроекта Андрей Кожемякин предлагает амнистировать в первую очередь те
категории осужденных, которые совершили преступления небольшой тяжести, или наиболее
незащищенных и уязвимых в социальном плане, а именно несовершеннолетних, а также
женщин и мужчин с детьми в возрасте до 18 лет, детей-инвалидов и/или совершеннолетних
инвалидов; инвалидов первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом,
онкологическими заболеваниями и т.п.
Кожемякин сегодня в Раде сообщил, что амнистии в Украине не было уже полтора года
и 13,5 тысяч человек ждут принятия этого законопроекта. Хотя в пояснительной записке
указано, что по данному законопроекту на свободу выйдут лишь 1,5 тыс. человек.
Оппозиционный депутат обратился к руководству Парламента с предложением
рассмотреть документ в ближайшие два дня и заявил о готовности в любой момент провести
заседание возглавляемого им комитета для принятия заключения по этому законопроекту.
Оппозиция намерена бороться за законопроект об амнистии
Автор проекта сообщил, что данный закон практически идентичен с прошлогодним
законопроектом Яценюка, и предоставляет Юлии Тимошенко шанс выйти на волю.
"Положения законопроекта предусматривают действие и по отношению к Юлии Тимошенко. В
то же время мы считаем, что Тимошенко не совершала никаких преступлений и амнистия ей не
нужна", — сообщил "Делу" Кожемякин.
Хотя "УДАРовец" Эдуард Гурвиц заявляет, что навряд ли наберется достаточное
количество голосов под этот законопроект, так как коммунисты будут на стороне власти. А
адвокат Юлии Тимошенко Сергей Власенко сообщил "Делу", что они проводят работу по сбору
голосов. "185 голосов от оппозиции уже есть и работаем активно с мажоритарщиками. Шансы
есть, и мы хотим за них побороться", — сказал Власенко.
В свою очередь, коммунист Спиридон Килинкаров считает, что у оппозиции нет шансов
освободить их лидера через амнистию. "До 2015 года Янукович не согласится выпустить
Тимошенко. Даже сама оппозиция удобно себя чувствует без Тимошенко, поэтому лидеры
оппозиции не заинтересованы в ее освобождении", — считает Килинкаров.
Только Яценюк хотел амнистировать Тимошенко
Мнение коммуниста вполне оправдано, так как в ст. 7 проекта закона "Об амнистии в
2013 году" указано, что амнистировать не могут людей, превысивших власть или служебные
полномочия при отягчающих обстоятельствах (часть вторая и третья ст. 365). Следует
напомнить, что Тимошенко получила 7 лет лишения свободы по ст. 365 ч. 3 за превышение
власти при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Таким образом,
законопроект об амнистии, предложенный Кожемякиным, прямо указывает на то, что
Тимошенко амнистировать нельзя.
Напомним, осенью прошлого года Арсений Яценюк подавал законопроект об амнистии
в 2012 году (№11289-1). В ст. 3 пункте "д" предусматривалась амнистия для женщин старше 50
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лет, осужденных по ст. 365 УПК. Но данный законопроект не был поставлен на голосование и
12 декабря 2012 его отозвали.
Когда будут рассматривать данный законопроект не ясно, потому что автор документа
так и не получил вразумительный ответ от вице-спикера Рады Игоря Калетника, который
отвечает за повестку дня и очередность рассмотрения законопроектов.
http://delo.ua/ukraine/oppozicija-vypisala-zakon-ob-amnistii-tak-chtoby-timoshenko-ostava194155/
Оппозицию раскалывает недовольство лидерами
Мария Ципцюра, "Известия в Украине"
В оппозиции наметился раскол и революционная ситуация. Ее «низы» недовольны
решениями, которые принимают «верхи» партий. Нет согласия и среди депутатов. Они
возмущены порядком распределения комитетов между фракциями. Оскорблены они и тем, что
перевыборы в скандальных округах так и не назначили.
Первым о своем недовольстве заявил член фракции «Батькивщина» Владимир
Бондаренко. «Многие депутаты замечают странные кулуарные решения. К примеру, раздел
комитетов. Те комитеты, которые считались для нас приоритетными, без боя отдали
провластным фракциям. С депутатами никто не советовался, скорее, поставили перед фактом
накануне голосования. Я не исключаю, что лидеры оппозиции договорились с лидерами Партии
регионов. И не только это решение нас смущает, но и многие другие», — сказал Бондаренко.
С ним соглашается коллега Александр Бригинец, которого многие прочили на
должность главы комитета по вопросам культуры и духовности. «Меня поставили перед
фактом, что эту должность займет мой коллега Вячеслав Кириленко. У меня нет претензий к
его работе, и я не сомневаюсь в его профессионализме, но мне кажется, кандидатуру нужно
было выбирать более тщательно. Депутаты должны были проголосовать за каждого в
отдельности. К тому же наши лидеры согласовали распределение комитетов, при котором места
получили Табаловы, которые так и не приняли присягу, и мы не считаем их народными
депутатами. Мы не говорим о смене лидеров, ведь люди формировались в соответствующей
среде. Необходимы изменения в самих лидерах. Им нужно научиться демократии», —
рассказывает Бригинец.
— Оппозиция должна исполнять контрольную функцию, но мы не получили
инструменты для этого. Два важнейших комитета — по вопросам регламента и бюджета — мы
потеряли. Нам нужно было быть более радикальными, бороться до последнего. Можно было
блокировать голосование, искать компромиссы. В противном случае мы теряем темп и не
удовлетворяем запросы наших избирателей», — считает депутат от «Батькивщины» Сергей
Сас.
Возмущает депутатов и нерешенность проблемы конфликтных столичных округов.
«Меня удивляет, почему по сей день не были подведены итоги выборов на киевских участках»,
— говорит Бондаренко.
В Партии регионов уверены, что оппозицию раскалывает борьба ее лидеров: Арсения
Яценюка, Олега Тягнибока и Виталия Кличко. «Все они хотят занять главенствующее
положение. Каждый желает себе больше власти с перспективой баллотироваться в президенты
в 2015 году. Эти политики — борцы только за свое», — говорит «Известиям в Украине»
«регионал» Вадим Колесниченко.
— Проблема — в слабости лидеров. Они выглядят полулегитимными в глазах многих
депутатов. Но чтобы они разбились на несколько лагерей, должен появиться новый, настоящий
лидер, вокруг которого будут собираться люди. Пока такого человека я не вижу», — считает
политолог Дмитрий Выдрин.
— Все по Булгакову: их испортил квартирный вопрос. Было заведомо понятно, что мира
внутри фракции не будет, и первые конфликты, как и предполагалось, возникли после
распределения комитетов. В дальнейшем они продолжат конфликтовать, делиться на
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

9
враждующие группы. Но для раскола нужен новый лидер, вокруг которого соберутся люди, а
такого я пока не вижу», — говорит «Известиям в Украине» политолог Михаил Погребинский.
http://www.izvestia.com.ua/ru/article/47838
«Швидка» з секундоміром
Юлія Косинська, "Україна молода"
З початку нинішнього року набув чинності Закон «Про екстрену медичну допомогу»,
ухвалений Верховною Радою у липні 2012–го. Відтепер «швидка допомога» поділена на
екстрену і невідкладну. Змінами передбачено, що екстрена допомога має прибути до хворого
максимум за 10 хвилин після виклику в місті, і за 20 хвилин — у селі. А невідкладну потрібно
чекати годину. Незалежні медичні профспілки, які відразу ж розкритикували парламентське
рішення, сподівалися, що Президент накладе вето на суперечливий закон, однак уже в серпні
гарант Конституції його завізував. Що ж викликало стурбованість людей у білих халатах і чим
«загрожує» реформа служби, від роботи якої часто залежить не тільки наше здоров’я, а й
життя?
Довезти чи таки врятувати?
Прихильники закону, зокрема його ініціатор, голова Комітету ВР з питань охорони
здоров’я Тетяна Бахтєєва, переконують: зміни у системі швидкої допомоги назріли давно. За
модель змін чиновники МОЗу взяли американський взірець, коли хворим допомагають
парамедики й діють центри екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Проте
вітчизняні лікарі сумніваються, що українці відчують американський рівень допомоги навіть
через півроку–рік після початку реформи. Свій песимізм (чи реалізм) пояснюють тим, що і
кваліфікація лікарів, на жаль, поступається західним колегам, і медичне забезпечення не
дотягує до відповідного рівня. Для покращення ситуації потрібні кошти. А їх держава не має.
Новий закон може створити «систему над системою», а це не тільки призведе до
нераціонального використання коштів, а й може мати трагічні наслідки. Тож медики
побоюються, що після нововведень українці взагалі залишаться без допомоги в критичних
ситуаціях.
«Законопроект у першому читанні ухвалили в травні минулого року без обговорення й
поспіхом, — зауважує голова Незалежної профспілки Київської міської станції швидкої
медичної допомоги Максим Іонов. — Одна з найбільших загроз — те, що бригади екстреної
допомоги лише перевозитимуть хворих. У Міністерстві охорони здоров’я пріоритетним
зробили саме транспортування людей, навіть установили часові нормативи, але нічого не
визначили щодо надання екстреної допомоги на місці. Таким чином виникає загроза життю,
якщо в людини стався анафілактичний шок чи інфаркт міокарда. Торік у серпні був випадок,
коли довелося рятувати 22–річного юнака, що вистрибнув з восьмого поверху. На виклик
прибула бригада у складі лікаря і фельдшера, які не могли самотужки вивести постраждалого з
передсмертного стану. Тож викликали на підмогу кардіореанімаційну бригаду. Впродовж
години кваліфікований лікар і два фельдшери спеціалізованої бригади боролися за життя
людини, що була без свідомості і дихання, мала численні переломи ребер і хребта, а пульс
ледве прослуховувався. На щастя, реанімаційні заходи провели кваліфіковано, після чого
відвезли хворого до лікарні. А якби нашим завданням було тільки довезти? Чи встигли б?»
Операція «ліквідація»?
Фахівець у галузі медичного права Максим Баришніков побоюється, що в таких
випадках відповідальність за шкоду життю і здоров’ю ніхто не понесе. Він зауважує: в законі
терміни визначаються нечітко, а одні й ті самі явища інколи пояснюються різними словами.
«Реформування системи медичної допомоги суттєво вплине на трудові права численної групи
працівників, — наголошує правознавець. — Лікарів змушуватимуть переходити з певної
вузької спеціалізації на загальну, знизять зарплатню, бо ж працюватимуть вони вже не у
спеціалізованих, а у звичайних бригадах. Зменшено кількість випадків, у яких викликають
невідкладну допомогу, а спеціалізовані бригади, схоже, взагалі ліквідують. Усе це призведе до
того, що «швидка допомога» просто зникне».
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Спеціалізовані бригади невідкладної допомоги вкрай потрібні, переконаний лікар
медицини невідкладних станів, кардіолог Андрій Чернов, який свого часу працював у такій
бригаді. У приватній фірмі, де він працює зараз, керівник дослухався до думки підопічних і
зберіг спецбригаду, а влада чомусь цього робити не хоче.
«Спеціалізована бригада — це команда фахівців для екстрених викликів. До її складу
входять лікар–спеціаліст (кардіолог, токсиколог тощо — залежно від випадку) і два фельдшери,
— пояснює пан Іонов. — Така бригада має бути оснащена на порядок вище, ніж звичайна
лінійна (лікарська) бригада».
Олег Панасенко, голова Вільної профспілки медичних працівників, вважає, що новий
закон зруйнує систему невідкладної допомоги і відкриє шлях до надприбутків приватним
структурам. Нововведення вигідні чиновникам, а не людям, каже він. «Наші громадяни це
зрозуміють, — прогнозує лікар, — коли змушені будуть звертатися до приватної швидкої
допомоги і платити мінімум 2500 гривень. Тому перші, хто виграють від нового закону, — це
приватні фірми…»
Подайте «швидкій» на нову машину!
Водночас чиновники від медицини, зокрема й міністр охорони здоров’я Раїса
Богатирьова, переконані: зміни позитивно позначаться на роботі служби. Адже закон, зокрема,
дозволить зняти з екстреної допомоги третину зайвих функцій. Наприклад, приводити до тями
алкоголіків, перевозити хворих із лікарні в лікарню, їздити до хронічних пацієнтів. Усе це стає
«парафією» невідкладної, а не екстреної допомоги. Хоча, як стверджує Анатолій Вершигора,
головний лікар Київської медичної станції швидкої допомоги, швидка і невідкладна допомога
насправді розділені давно. Новий закон лише затверджує правила виклику екстреної,
невідкладної і дільничного лікаря. Прав громадян ніхто не зменшив, упевнений пан Анатолій.
«Невідкладна допомога в Києві працює з 1949 року, і кількість пунктів щороку збільшувалася,
— каже лікар. — Уявіть ситуацію, коли в епідемію грипу надходить 1600–1800 викликів для
дорослого населення, 800–1000 — для дітей. Якби виклики на температуру, головний біль
тощо, які не потребують екстреної допомоги, поклали на «швидку», то ми б мали те, що було до
роз’єднання, коли бригади запізнювались на 3–4 години».
Працівники пунктів невідкладної допомоги беруть частину непрофільних випадків на
себе, дозволяючи бригадам екстреної допомоги прибувати на критичні виклики вчасно,
наголошує Анатолій Вершигора. Проте доїхати за 10 хвилин, як регламентує новий закон,
бригади іноді не встигатимуть з об’єктивних причин. Дороги перевантажені, на вулицях
несвоєчасно прибирають сніг. Траплялися випадки, коли «швидка» на екстрені виклики не
потрапляла вчасно через вуличні затори. Усе це реалії нашого життя, на які немає поправок у
новому законі. Як і на те, що автопарк станцій давно слід оновити. Деякі машини потребують
негайного ремонту, деякі — взагалі списання.
«Нині «швидка допомога» терміново потребує 2 тисячі нових машин. У лікарнях їх
чекали ще до початку реформи, але схоже, що і цього року вони навряд чи з’являться, — каже
керівник відділу медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України
Михайло Стрельников. — Бюджет 2013 року дуже складний, тому закупити автомобілі буде
важко…»
Крім того, ніхто не гарантує, що кризова ситуація з пальним для карет швидкої
допомоги, яка трапилася в столиці наприкінці минулого року, не повториться. Але винних за
невчасне прибуття до хворого каратимуть без огляду на ці «технічні перешкоди».
Найімовірніше, кажуть медики, діставатиме «по повній» головний лікар станції.
Закон передбачає створення єдиної Системи екстреної медичної допомоги в Україні. Усі
підрозділи служб швидкої медичної допомоги, медицини катастроф і санітарної авіації мають
об’єднати в єдину потужну оперативно–диспетчерську службу. І завданням бригади екстреної
допомоги, яка має встигнути до хворого за 10 хвилин, буде справді доставити пацієнта в
лікарню, де йому нададуть необхідну допомогу. Цей пункт найбільше лякає не лише медиків, а
й потенційних клієнтів «швидкої».
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— Коли «швидка допомога» привозить пацієнта в лікарню, перше запитання, яке нам
ставлять: що ви привезли? — каже Анатолій Вершигора. — Тобто, від нас вимагають уже
остаточного діагнозу. Хоча в нашій бригаді немає повноцінних апаратів для функціональної
комп’ютерної діагностики: ні МРТ, ні СКТ. Виходить, що лікар медицини невідкладних станів
повинен встановити діагноз, який має збігтися з клінічним на 95–96%. І ми, в принципі, з цим
справляємось.
Максим Іонов прогнозує виникнення проблем із наданням допомоги саме на
догоспітальному етапі, оскільки в законі щодо цього не прописано чітких і конкретних
положень. Не обумовлено кількісний та кваліфікаційний склад бригад, немає жодного слова
про спеціалізовану службу чи спеціалізовані бригади (кардіореанімаційні, протишокові,
токсикологічні тощо). Відкритим залишається і питання екстреної педіатричної допомоги, яку
має надавати кваліфікований лікар–педіатр. Сьогодні, за словами лікаря, діє лише кілька
педіатричних бригад. І це — проблема...
Зверніть увагу
У критичній ситуації, коли потрібна швидка медична допомога, слід телефонувати або за
єдиним номером екстреної медичної допомоги 103, або за єдиним телефонним номером
системи екстреної допомоги населенню 112. Такі звернення — залежно від стану пацієнта —
розділяються на екстрені та неекстрені.
Згідно з новим законом, до категорії екстрених належать випадки:
— непритомності;
— судом;
— раптового розладу дихання;
— раптового болю у ділянці серця;
— блювоти кров’ю;
— гострого болю в черевній порожнині;
— зовнішньої кровотечі;
— гострих інфекційних захворювань;
— гострих психічних розладів, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта або інших
осіб.
До категорії неекстрених належать випадки:
— раптового підвищення температури тіла з кашлем, нежитем, болем у горлі;
— головного болю, запаморочення, слабкості;
— болю в попереку, суглобах (радикуліт, остеохондроз, артрит, артроз тощо);
— підвищення артеріального тиску;
— больового синдрому в онкологічних хворих;
— алкогольного, наркотичного, токсичного, абстинентного синдрому.
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2204/162/78451/
Велике стажування Арбузова. Азаров відходить на другий план
Журнал "Український тиждень"
Початок січня минув в атмосфері святкування та політичного штилю. Вихід із нього
відбувся під знаком зростання присутності в інформаційному просторі нового першого віцепрем’єр-міністра Сергія Арбузова.
Микола Азаров фактично не приховує моральної готовності передати йому всі урядові
справи, тільки-но той виявиться здатним їх перебрати, а сам Арбузов, своєю чергою, працює на
створення образу ефективного й енергійного управлінця, антикризового менеджера.
Зокрема, він змінює режим співпраці з керівниками регіонів, запроваджуючи щоденні
зустрічі з керівниками ОДА «з метою більш оперативного вирішення невідкладних проблем»,
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зобов’язується під час погоджувальної ради в парламенті особисто контролювати
вдосконалення законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради, та демонструє
готовність до наступальних дій, кидаючи у відповідь на вимогу представників опозиції щодо
його звітування у ВР, що буде готовий зробити це, як тільки буде готовий сам звіт. Паралельно
з Нацбанку вже до уряду переносяться чергові радикальні ініціативи, як-от щодо підключення
спеціальних модулів до касових апаратів усіх торговельних точок, які мають передавати
інформацію про рух грошей до спеціального банку даних.
Таким чином «стажер Азарова», схоже, намагається якомога краще відповідати образу
«сильної руки», на яку тривалий час соцопитування фіксували попит в Україні. Можна
помітити і певну схожість з особливо симпатичним проросійськи налаштованому електорату
образом Владіміра Путіна, коли той готувався замінити Боріса Єльцина на посаді президента
РФ. Інша річ, що, як показав досвід із валютними експериментами НБУ за керівництва
Арбузова, «сильна рука» і жорсткі адміністративні методи перестають подобатися українцям
одразу ж після того, як влада починає обмежувати їхні права та утискати інтереси.
Попри нові розчарування, чимало людей і далі наївно вважають, що авторитарний
керівник піклуватиметься про вирішення їхніх проблем, спрямовуючи саме на це всю свою
«силу». Тим часом стиль поведінки Сергія Арбузова красномовно підтверджує, що в його особі
країна ризикує отримати класичне самодурство, коли «сила» таки застосовуватиметься на
повну потужність, але для переламування через коліно всіх, хто становитиме перешкоду
реалізації будь-яких його волюнтаристських ініціатив.
При цьому дедалі очевиднішою стає й інша риса головного майбутнього претендента на
прем’єрське крісло: схильність до розкішного життя на державній службі й бюджетним
коштом. Саме за часів керівництва Арбузова в НБУ розпочалося будівництво дорого оздобленої
бази відпочинку (формально вона, звісно ж, для «всіх працівників») у Карпатах, «Вісник
державних закупівель» ряснів повідомленнями про те, як Нацбанк витрачав чималі суми на
власне утримання, а відразу після призначення його на посаду віце-прем’єр-міністра у ЗМІ
потрапила інформація (хоч офіційно її наразі спростовують) про підготовку для нього
просторого блоку з п’яти кімнат, здатних забезпечити умови не лише для праці, а й для
комфортного проведення часу впродовж «важкого трудового дня».
Наразі очевидно, що, змінюючи посади, Сергій Арбузов не збирається змінювати спосіб
поведінки та мислення, іншими ставатимуть лише масштаби. Найбільша ж небезпека для
держави полягає в тому, що стажування може й не завершитися Кабміном, і тоді вже вся країна
ризикуватиме перетворитися на обслуговуючий персонал бази відпочинку. Адже, схоже,
нинішній Президент здатен погодитися на наступника лише з вузького «сімейного кола».
http://tyzhden.ua/Politics/69341
Народный депутат Украины Александр Пономарев: «Жить надо рядом с людьми,
для которых ты работаешь»
Бучная Анастасия, «Бердянские ведомости»
12 декабря начал работу седьмой созыв Верховной Рады Украины. 25 декабря первая
парламентская сессия была закрыта. На следующее пленарное заседание народные депутаты
соберутся 11 января.
Наш 78‑ й избирательный округ, куда входит Бердянск, Бердянский, Куйбышевский,
Розовский и Черниговский районы, в парламенте представляет Александр Пономарёв. В дни
парламентских каникул мы попросили Александра Сергеевича рассказать о своих впечатлениях
от работы в Раде и о планах на будущее.
— Александр Сергеевич, первые дни работы Верховной Рады начались с
противостояния Партии регионов и оппозиционных сил. Можете дать свою оценку
увиденному?
— Я был расстроен. Видеть это по телевизору и находиться на поле событий —
абсолютно разные вещи. До сих пор не понимаю, как в таком значимом органе, как парламент,
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может инициироваться подобное. К большому сожалению, в первый же день мы все увидели,
что часть депутатов, увы, пришли в парламент не для работы. Жалко времени, которое тратится
на чьи‑ то откровенные попытки помешать работе парламента.
— Александр Сергеевич, многих почему‑ то больше всего интересует: депутатскую
квартиру в Киеве дали?
— Нет. Я на неё и не претендовал. Думаю, найду, где переночевать (смеется). Сейчас
останавливаюсь в гостинице.
— А в буфете Рады были?
— Был — обычная столовая.
— Ну а теперь давайте перейдем к серьезным вещам, если Вы не против. Прошлый
нардеп обещал, что в 2013 году в бюджете будет заложена громадная сумма для Бердянска. Как
мы поняли из закона о бюджете, этого не будет. Как Вы это прокомментируете?
— В народе говорят: обещать — не значит жениться. Я думаю, все понимают, что эти
миллионы изначально были не более чем предвыборными мыльными пузырями. Еще задолго
до выборов было понятно, что следующий год будет очень тяжелым для бюджета страны.
Обещать такие безмерные миллионы можно было, только если ты неквалифицированный
оптимист или откровенный лгун.
Бюджет на 2013 год принимался предыдущим депутатским корпусом, до того как новый
созыв получил полномочия. Поэтому нынешние депутаты повлиять на уже состоявшийся
бюджет не могли. Но вместе с моими коллегами из Запорожской области мы постараемся
исправить ситуацию уже в ближайшее время.
— По этой причине Вы вошли во фракцию Партии регионов? Ведь все Ваши коллегидепутаты от Запорожской области — представители именно этой партии, и только Вы —
самовыдвиженец.
— Я намеренно шёл на выборы как самовыдвиженец, хотя поступали предложения от
различных политических сил представить их на выборах. Кандидату, выдвинутому партией,
несомненно, легче — на него работает партийный ресурс. Но я не являлся членом какой‑ либо
политической партии и поэтому на выборы шёл самостоятельно. Уверен, так честнее по
отношению к избирателям.
Как в любом коллегиальном органе, в парламенте один человек не может ни на что
влиять. Для эффективного продвижения тех же бюджетных вопросов необходима консолидация
и поддержка. Я вошёл в состав фракции Партии регионов. Считаю, что этот шаг — в интересах
города и округа. У нас сформировалась так называемая запорожская десятка: это девять
мажоритарщиков из нашей области и один депутат, прошедший по списку. Сейчас мы
координируем свои усилия для продвижения интересов области. Так работать будет намного
эффективнее.
— Есть шанс, что бюджет страны будет пересмотрен?
— Не исключено, что весной Верховная Рада будет вносить изменения в бюджет. Свои
предложения будут подавать все депутаты. Со своей стороны, я сделаю всё необходимое, чтобы
при рассмотрении бюджета страны были учтены и потребности Бердянска. Особенно с учётом
того, что многие местные бюджеты получили меньший объём государственной дотации, за счёт
которой содержится бюджетная сфера. При пересмотре бюджета именно это нужно исправить в
первую очередь. Иначе у нас будут большие проблемы с выплатой зарплат медикам, учителям.
Нужно понимать, что бюджет 2013 года действительно очень сложный. В сравнении с
прошлыми двумя годами средств на социально-экономическое развитие территорий заложено
намного меньше. Это почувствует на себе не только Запорожская область, но и вся страна.
Несмотря на это, нужно добиться, чтобы обещанное государством в 2012 году финансирование
всё‑ таки пришло в виде живых денег. И мы могли бы закончить начатые в прошлом году
работы, такие как первая очередь реконструкции бульвара Гайдара, ремонт кардиологии и так
далее.
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— Работа депутата — это не только голосование в сессионном зале, но и работа в
депутатских комитетах. В каком из них Вы планируете работать?
— Сейчас идёт работа по формированию парламентских комиссий. Мне предложили
возглавить подкомитет по вопросам дорог и дорожного хозяйства, который входит в состав
комитета по вопросам транспорта и связи.
— Как Вы планируете выстраивать совместную работу с городским советом и
городским головой Бердянска?
— Как в той песне — «Раньше думай о Родине, потом о себе». К сожалению, многие
часто эти понятия переставляют местами, особенно чиновники. Ради сиюминутной личной
выгоды ставят крест на стратегических интересах громады. Я не понимаю таких людей,
насколько надо быть недальновидным, алчным и ограниченным, чтобы рубить сук, на котором
сидишь. Тебе ведь жить в этом городе, смотреть в глаза его жителям!
— Будут ли работать общественные приёмные депутата Верховной Рады
Александра Пономарёва в Бердянске и районах избирательного округа?
— Конечно. В исполкоме будет работать мой помощник. Согласно регламенту работы
Верховной Рады, будет определён график работы депутатов в округах. Общественные
приёмные будут открыты в каждом районном центре.
— Александр Сергеевич, последний раз мы с Вами разговаривали еще во время выборов.
Теперь Вы уже в другом статусе — не кандидат, а действующий народный депутат. Это
как‑ то повлияло на Вас, на Ваше самовосприятие?
— Я уже не в том возрасте, чтобы на меня влияли такие вещи. Занятость у меня всегда
была очень высокая, так что в этом плане практически ничего не изменилось. Поменялась
только специфика работы.
— А частые поездки в Киев? Может, проще переехать?
— Я представляю мажоритарный округ и считаю неправильным удаляться от работы в
округе. Жить надо рядом с людьми, для которых ты работаешь. Поездок и раньше было немало.
Но переезжать в Киев не хочу. Я всегда буду бердянцем и ориентирован на свой родной край.
http://pro.berdyansk.biz/content.php?id=12681

Інтернет-ЗМІ
Перша пішла
Обозреватель
Після прийняття присяги 12 грудня новообрані народні депутати запланували собі аж
шість засідань – того ж таки 12-го, а відтак 13, 18 і 25 грудня, а ще 10 та 11 січня. Могли б
збиратися й частіше – але їхня добра воля була на те, аби скоротити собі марудне ходіння "під
купол" та пролонгувати свята – від католицького Різдва починаючи та православним
закінчуючи.
Втім, річ не тільки у вакаціях. Як зауважив політолог Дмитро Видрін, оскільки
незаможних людей серед депутатів нема, левову частку часу вони змушені приділяти своїм
активам, підприємствам та бізнес-партнерам. Так що "первым делом – самолеты", а
законотворчість – потім, коли (і якщо!) на неї буде час.
Так чи інакше, а напрацювали депутати небагато. Сайт Верховної Ради представив увесь
обсяг трудів народних обранців, зафіксувавши аж 14 актів, прийнятих під час І сесії VII
скликання. Це, щоправда, без урахування іще двох – сьогоднішнього та завтрашнього – засідань
ВР.
Що ж стосується змісту прийнятих документів, то всі вони є постановами або про
складення повноважень народними депутатами (тими, хто пішов працювати в уряд), або ж про
обрання лічильної комісії, голови ВР та його заступників, затвердження персонального складу
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комітетів тощо. Жодного закону за перший місяць своєї роботи український парламент не
розглянув та не ухвалив.
Щоправда, зареєстровано законопроектів чимало – за підрахунками громадянської
мережі "Опора", на сьогодні їх близько восьми десятків. При цьому, як видно з інфографіки,
рекордсменами з законотворчості є комуністи, за ними йдуть позафракційні, далі – "регіонали",
з великим відривом плетуться УДАРівці, а окремих законопроектів від "Батьківщини" чи
"Свободи" не видно взагалі. Є, щоправда, продукти спільного мозкового штурму.
Є і окремі "стахановці", як видно з наведеної нижче схеми. Причому четверо з шести
найбільш плідних депутатів належать до БЮТу – могли б належати і всі п’ятеро, якби Сергія
Міщенка керівництво "Батьківщини" не викинуло з прохідної частини.
Тепер незалежний депутат Міщенко, вочевидь, демонструє колишнім однопартійцям,
кого вони втратили… Ну а на лаври Юрія Кармазина (найактивнішого парламентаря минулих
скликань) претендує, мабуть, Петро Симоненко. Принаймні поки що комуніст №1 – "впереди
планеты всей".
Про що ж писали депутати?.. Про різне. Арсеній Яценюк та Григорій Немиря, приміром,
спорудили проект постанови ВР "Про підтримку курсу України на інтеграцію до Європейського
союзу". А адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко розродився цілою низкою документів,
серед яких – проект закону про заборону експорту природного газу, видобутого на території
України; про повернення у державну власність 93% акцій "Укртелекому"; про скасування
старого пенсійного законодавства тощо.
Порадував депутат Геннадій Москаль – цей парламентар, як завжди, демонструє вельми
нестандартний підхід до будь-якої справи, за яку він береться. У Раді зареєстрований його
проект Закону про доповнення до Кримінального кодексу України положеннями про
відповідальність "злодіїв в законі" та осіб, що належать до злодійського миру" (так в оригіналі).
Шкода, що з текстом цього шедевру ознайомитися не можна: на сайті ВР його поки що нема.
Інакше було б вельми цікаво дізнатись, яке юридичне обґрунтування надає автор поняттю
"злодіїв в законі".
Той же Москаль зареєстрував проект постанови про присвоєння міжнародному
аеропорту "Сімферополь" імені Амет-Хана Султана – радянського військового льотчикавипробувача. Безумовно, це прекрасна ініціатива, незрозуміло тільки одне: де обіцяна
опозицією боротьба за звільнення Юлії Тимошенко?
Зареєстрований бютівцем Андрієм Кожем`якіним проект закону "Про амністію", на
жаль, не залишає ЮВТ шансів, хіба що на Юлію Володимирівну може бути розповсюджене
положення про "жінок, вперше засуджених за злочини невеликої або середньої тяжкості, а
також тяжкі злочини, якщо вони не направлені проти основ національної безпеки України,
життя та здоров"я особи та проти волі, честі та гідності особи".
Щоправда, інший представник "Батьківщини" – депутат Сергій Сас – на вчорашній
погоджувальній раді вимагав: 1) звіту представників пенітенціарної служби довкола подій,
пов’язаних з Тимошенко (остання, як повідомляв "Обозреватель", затіяла акцію громадянської
непокори); 2) повернення до декриміналізації статті, за якою засуджено екс-прем’єрку.
Алаверди спікер ВР Володимир Рибак закликав колег-депутатів не проголошувати
політичних заяв і не перетворювати погоджувальну раду на дискусійний майданчик – для
цього, мовляв, існує Верховна Рада як така. Заодно голова парламенту повідомив, що години
запитань до уряду не буде – Кабмін щойно сформований і ще не готовий до депутатського
натиску.
Зависає в повітрі і питання проведення перевиборів на п’яти "проблемних" округах:
"регіонали", заявив на погоджувальній раді лідер фракції ПР Олександр Єфремов, мають намір
звернутися за роз’ясненнями з цього приводу до Конституційного Суду.
Виглядає на те, що чи не єдиним важливим питанням, котре розгляне І сесія нинішньої
ВР, буде призначення нового голови Нацбанку. Проект постанови з цього приводу вже внесено
президентом України та зареєстровано на сайті ВР. Суб’єкт внесення – Ігор Соркін, заступник
тепер вже колишнього очільника Нацбанку Сергія Арбузова.
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Про цю персону відомо небагато. Працювати заступником голови Нацбанку Соркін
почав у 2010-му – коли установу очолював Володимир Стельмах. До того він очолював відділ
банківського нагляду в донецькому територіальному управлінні НБУ. Очікується, що
заступниками Соркіна можуть стати Сергій Мамедов та Микола Удовиченко, обидва вони нині
керують державними фінустановами, пише бізнес-ресурс UBR.
І додає: "за словами економістів, новий керівник Нацбанку продовжить починання
Сергія Арбузова – вимагатиме від Ради таки ухвалити податок на продаж валюти.Відповідний
збір дасть змогу не тільки поповнити пенсійний фонд, але і розрахуватися із зовнішніми
запозиченнями".Однак таке ухвалення, якщо воно і матиме місце, випаде вже на долю
наступної сесії, адже поточна добігає кінця.
Цікаво, наскільки ефективнішою буде робота парламентарів після іще одних (і теж
доволі тривалих) зимових канікул? Питання, звісно, риторичне.
http://obozrevatel.com/politics/21946-persha-pishla.htm
Руслан Кошулинський: «У більшості немає голосів для Соркіна»
Українська правда
В опозиції вважають, що станом на четвер парламентська більшість не має голосів для
затвердження голови Національного банку.
Про це повідомив журналістам у парламенті віце-спікер Руслан Кошулинський.
"Судячи з тієї кількості людей, яка є сьогодні в залі, голосів їм не вистачає", - заявив він.
На репліку про те, що опозиціонери зробили своєрідний подарунок більшості,
заблокувавши трибуну за відсутності голосів, Кошулинський відповів: "Але в підсумку голови
НБУ у них таки немає, тоді який це може бути подарунок?".
Він також спрогнозував, що переговори щодо вимог опозиції можуть не завершитися у
четвер, і тоді трибуна лишиться заблокованою.
У свою чергу регіонал Володимир Макеєнко заперечив відсутність голосів у більшості.
"Ми виходимо на конституційну більшість. Я впевнений, що буде далеко за 260. Голоси
є, явка висока", - запевнив політик.
Він нагадав, що депутати більшості були зібрані для голосування у четвер у терміновому
порядку.
"Приїхали всі. Хто на милицях, а хто в ластах", - пожартував Макеєнко.
Як відомо, сьогодні парламент має проголосувати за кандидатуру нового глави НБУ
Ігоря Соркіна.
http://www.pravda.com.ua/news/2013/01/10/6981197/
Народные депутаты хотели вернуть методы инквизиции в уголовный процесс
Новости Украин – From-UA
"Вчера, на заседании Согласительного совета Парламента прозвучала идея "взорвать
мосты" между двумя основными этапами уголовного производства – досудебным
расследованием и судебным рассмотрением по сути, разделив их между предметами ведения
двух различных комитетов Парламента. Причем так, чтобы досудебное расследование вывести
из подведомственности комитета, к чьему ведению отнесены вопросы правосудия и судебного
процесса", - пишет в своем блоге народный депутат Украины от фракция Партии регионов,
председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и
правосудия Сергей Кивалов.
"Эта идея – вредна, и даже опасна. Так как в своей основе направлена против
действующего конституционного порядка. Ее авторы хотя бы потрудились лучше
"замаскировать" свои намерения! Всем очевидна их нехитрая задумка: дистанцировать
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расследование от судебного рассмотрения, чтобы затем шаг за шагом выхолащивать
контрольные функции суда в этой стадии уголовного процесса", - заявил депутат.
"Допускаю, что кому-то симпатичен инквизиционный уголовный процесс, свободный от
суда и судебного контроля, оставляющий простор для произвольных арестов, обысков,
прослушивания, пыток и тому подобного. Кто-то хочет, чтобы адвокат был сильнее ограничен в
доступе к суду для защиты своего подзащитного, и по любому вопросу должен был всякий раз
упрашивать следователя, чтобы тот «снисходил» до соблюдения закона.
Но это – пережиток прошлого. Права подозреваемого и обвиняемого в Украине
гарантируются, пытки – запрещены. А после принятия Конституции 1996 года, арест или обыск
жилья стали невозможны без решения суда. Эти конституционные принципы реализованы в
новом УПК. Им же введен институт следственных судей, который буквально "встроен" в
досудебную часть уголовного производства.
Показательно, что Конституционный Суд в решении 23.05.2001 года по обращению
Уполномоченного Верховной Рады по правам человека – включил деятельность органов
следствия, прокуратуры и суда по возбуждению и расследованию уголовных дел в состав
«уголовного судопроизводства», подчеркнув неделимость этого процесса с точки зрения
Конституции.
Так что идея "оторвать кусок" уголовного процесса от правосудия по уголовным делам,
с прицелом на умаление контрольной функции суда – не пройдет", - подытожил Сергей
Кивалов.
http://www.from-ua.com/news/fa8100e9078e8.html

Блоги
Арсен Аваков: «Власть есть обязанность, а не право»
pravda.com.ua
Верховна Рада. Завтра сесійний день.
А сьогодні почалася реальна робота в комітетах Верховної ради.
Адреса мого невеликого депутатського офісу: Київ, вул. Банкова 6-8 к. 425
Тел. 255-41-65
Мій помічник постійно там, якщо не виконує мої доручення.
Що б кваліфіковано обробляти Ваші звернення прошу використовувати електронну
пошту: Avakov.Arsen @ rada.gov.ua
Телефонуйте, заходьте, звертайтеся – по справі завжди будемо раді!
Бо розглядаю депутатський мандат як обов'язок а не право.
В рамках Регламентного комітету ВР я очолив Підкомітет з питань законодавства про
статус народного депутата України
(Аваков А.Б. – голова)
Враховуючи мій недавній статус і досвід, цікавими виглядають предмети вiдання
підкомітету. Мабуть, колеги-депутати визнали мою компетентність у цих питаннях
вичерпними:
правовий статус народних депутатів України;
надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт
народного депутата України;
дострокове припинення повноважень народного депутата України;
несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності;
правовий статус помічників-консультантів.
** ** **
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Перечитав текст на помилки і раптом зрозумів що трактуючи депутатство – по суті, як
парафраз – автоматично використовував шановане мною визначення видатного філософа
Ніколая Олександровича Бердяєва. До речі народженого в XIX столітті в Києві, хоч його і
поминають в довідниках – як російського філософа- що, втім, не змінює суті...
Оригінал звучить так:
"Власть есть обязанность, а не право" (Н.А.Бердяев)
Совсем не вредно тем, кто на службе государственной перечитывать эту короткую фразу
регулярно! Не находите?
http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/50edb8b99cdc3/
Олександр Данилюк: «Кому потрібне безглузде блокування трибуни?»
корреспондент.net
Щодо сьогоднішнього блокування трибуни: Воно не має жодного сенсу, оскільки навіть
задоволення всіх вимог абсолютно нічого не дасть.
1. Постанова про незмінність євроінтеграційного курсу України не матиме жодних
правових наслідків, окрім того євроінтеграційний курс і так закріплений чинним Законом "Про
засади внутрішньої й зовнішньої політики України".
2. Закон "Про амністію в Україні в 2013 році" дійсно передбачає звільнення жінок,
засуджених вперше за скоєння тяжкі злочини, якщо вони не направлені основ національної
безпеки України, життя та здоров‘я особи та проти волі, честі та гідності особи. Проте жодного
зівльнення Тимошенко після його прийняття не відбудеться, оскільки вона знаходиться також
під вартою по іншим кримінальним справам, які проти неї сьогодні порушені. Це стосується і
декриміналізації відповідальності за прийняття політичних рішень.
При цьому дуже дивним виглядає те, що опозиція в своїх вимогах не згадала про
необхідність невідкладного призначення виборів на "проблемних округах", хоча під ЦВК
присягалась, що це буде першочерговим питанням прийнятим новою Радою.
Також Арсеній Яценюк заявив, що опозиція не буде протидіяти обранню, сина
високопосадовця Газпрому, російського офіцера Ігоря Соркіна головою НБУ. "Для України не
важливо, яке прізвище буде в голови Нацбанку. За будь-яких умов це буде Янукович", - сказав
він. Про нового голову СБУ російського офіцера Олександра Якименко він навіть не згадав.
Очевидно, бо вважає, що його прізвище також Янукович.
Мушу не погодитись з Арсенієм Петровичем. Коли керівниками НБУ та СБУ
призначають російських офіцерів їхнє прізвище - не Янукович, а Путін.
http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/acba/a90694

Телебачення і радіомовлення
Янукович замінив голову СБУ і призначив нових радників - список призначень
ICTV, Факти
Президент України Віктор Янукович своїм Указом звільнив з посади голови СБУ Ігоря
Калініна і наступним Указом призначив на цю посаду Олександра Якименка.
З 5 липня 2012 року Якименко був заступником глави Служби безпеки, до цього
Якименко був призначений на посаду начальника УСБУ в Донецькій області 5 серпня 2011
року. Раніше він очолював УСБУ в Севастополі, на посаду керівника якого був призначений 18
березня 2010 року.
Калінін у свою чергу Указом Президента став його радником. Також радником
Президента стали Ганна Герман і Станіслав Скубашевський, які раніше вже працювали в
Адміністрації Президента.
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У свою чергу Янукович звільнив з посади голови Кіровоградської області Сергія Ларіна,
і призначив його заступником глави Адміністрації Президента.
Очолити Кировоградску область Янукович доручив Андрію Ніколаєнку.
Відповідні Укази підписані Главою держави і опубліковані на його офіційному сайті в
середу.
Янукович назначил Александра Якименко главой СБУ
Интер, Подробности
Кадровые перестановки. Сегодня Виктор Янукович уволил с должности главы Службы
безопасности Украины Игоря Калинина и назначил на этот пост его первого зама - Александра
Якименко.
Новому главе СБУ 48 лет. Ранее - руководил управлением Службы безопасности в
Севастополе, а затем и в Донецкой области. До недавнего времени Якименко называли одним
из претендентов на пост председателя таможенной службы.
Его предшественник Игорь Калинин стал советником президента. Сегодня же Виктор
Янукович освободил от должности Кировоградского губернатора Сергея Ларина и назначил его
заместителем главы Администрации Президента.
Также Виктор Янукович подал на утверждение Верховной Рады кандидатуру Игоря
Соркина на пост главы Нацбанка.
Последний месяц Соркин был исполняющим обязанности председателя НБУ, а с июля
2010 занимал должность замглавы Центробанка. Игоря Соркина считают человеком из команды
нынешнего первого вице-премьера Сергея Арбузова.
Тимошенко отказывается возвращаться в свою палату
Юлия Тимошенко уже сутки отказывается возвращаться в свою больничную палату.
Вчера экс-премьер объявила акцию гражданского неповиновения - требует демонтировать
камеры видеонаблюдения и убрать охранников из палаты. Из-за этого она практически не спит
и пропускает процедуры. В пенитенциарной службе и прокуратуре уже назвали такое
поведение Тимошенко незаконным. Но применять силу пока не решаются. Репортаж Светланы Шекеры.
Светлана ШЕКЕРА, корреспондент: Объявив о начале акции неповиновения, в свою
палату Юлия Тимошенко так и не вернулась. Вчерашний вечер она провела в больничном
коридоре, а ночевала - в душевой комнате.
Такое поведение экс-премьера в Харьковской прокуратуре назвали...женским капризом.
Там считают, Тимошенко делает все, чтобы не ехать на судебное заседание в следующую
пятницу.
Геннадий ТЮРИН, прокурор Харьковской области: Акт неповиновения - это является
капризом Юлии Владимировны, который направлен на формирование ошибочного
общественного мнения о том, что якобы имели место нарушения прав Юлии Владимировны.
Светлана ШЕКЕРА, корреспондент: Жаловались на хлопоты, доставленные випузницей, и тюремщики. За последние 9 дней она требовала измерить в больнице радиационный
фон, подозревала, что ее косметика отравлена и показывала ранку на ухе, которая появилась,
якобы, после разговора по гарнитуре, выданной в колонии. В пенитенциарной службе уверяют все проверили, не подтвердилось.
Андрей ЛАПИНСКИЙ, замначальника управления государственной пенитенциарной
службы в Харьковской обл.: Вот заключение. Здесь четко сказано, что средства, которые
пребывают у Юлии Владимировны в ежедневном использовании, в них не обнаружено никаких
сильнодействующих и других ядовитых веществ. Есть заключения, есть акты, в которых четко
указано, что радиационный фон не превышает установленных нормативов.
Светлана ШЕКЕРА, корреспондент: А вот выполнять требования пациентки - убрать
видеокамеры и охранников из палаты - тюремщики не собираются.
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Андрей ЛАПИНСКИЙ, замначальника управления государственной пенитенциарной
службы в Харьковской обл.: Во всех тюрьмах европейских стран видеонаблюдение
устанавливается во всех, в том числе и жилых помещениях. В данном случае здесь нарушения
закона нет.
Светлана ШЕКЕРА, корреспондент: Требования Тимошенко, изложенные в открытом
письме, - соратники экс-премьера сегодня передали в Администрацию президента. Завтра
Виктор Янукович его получит. И завтра же соратники Тимошенко попытаются внести на
рассмотрение парламента вопрос о декриминализации статей, по которым она осуждена.
Александр ТУРЧИНОВ, соратник Юлии Тимошенко: І завтра ми будемо вимагати,
включати його до порядку денного, ставити його на голосування, і ми подивимось, планує ця
Верховна рада дійсно йти до Європи.
Светлана ШЕКЕРА, корреспондент: А сегодня переговоры тюремного руководства с
Тимошенко ни к чему не привели. И ночевать Юлия Владимировна, скорее всего, опять будет
за дверью своей палаты.

Що змінить новий керівник НБУ, батько якого в «Газпромі»
Журнал "Український тиждень"
Проявом «кумівства» та реверансом у бік Росії в опозиції вважають те, що Президент
Віктор Янукович запропонував на посаду голови Національного банку України нинішнього
виконувача обов’язків керівника НБУ та заступника голови банку Ігоря Соркіна, батько якого –
серед керівників російського «Газпрому». Чи зміниться політика Нацбанку та ситуація на
валютному ринку через призначення нового керівника НБУ, яке може відбутися вже завтра у
Верховній Раді?
Призначення голови НБУ, за законом, повинно відбуватися шляхом персонального
голосування. Тож апарат фракції Партії регіонів, за неофіційними повідомленнями, зробив
розсилку, в якій закликав усіх регіоналів вранці перед голосуванням прибути до парламенту.
Наприкінці грудня попередній керівник НБУ Сергій Арбузов за указом Віктора
Януковича став першим віце-прем’єром, а його тодішній заступник Соркін – виконувачем
обов’язків голови НБУ.
Раніше донеччанин Ігор Соркін очолював відділ банківського нагляду в Донецькому
обласному управлінні НБУ. Він прописаний у Донецьку, в одній квартирі з батьком
В’ячеславом Соркіним, який нині працює першим заступником начальника департаменту
інвестицій та будівництва російського «Газпрому», повідомляє агентство «Українські новини».
Судячи з інтерв’ю російським ЗМІ, батько потенційного керівника українського
Нацбанку є одним з ідеологів розвитку російського газового монополіста.
Між тим, для українських банкірів призначення Ігоря Соркіна не стане несподіванкою,
вважає голова наглядової ради «Платинум банку» Юрій Блащук.
«Ігор Соркін – професійний працівник. В НБУ, а перед тим у регіоні він відповідав за
складні питання банківського нагляду. Як зміниться політика НБУ після зміни керівництва – це
зі сфери гадання на кавовій гущі. Мені здається, вона більше залежатиме не від особи
керівника, а від стратегії українських запозичень, від переговорів із кредиторами та від стану
платіжного балансу», – зазначає Юрій Блащук.
У Нацбанку очікують низьку інфляцію
Керівник групи радників НБУ Валерій Литвицький прогнозує, що гривня і надалі буде
міцною.
«Нацбанк не створює коридору для гривні – її курс перебуває у керованому плаванні, –
каже він. – Відтак ми очікуємо, що у першому півріччі 2013 року інфляція буде низькою.
Пам’ятаєте, в Україні та за кордоном нас лякали подешевшанням гривні відносно долара.
Прогнози не справдилися».
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
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Призначення Соркіна дискредитує Україну – Ляпіна
Між тим, представники парламентської опозиції вважають, що Президент запропонував
Соркіна на місце керівника НБУ аж ніяк не через його професійні якості.
Заступник голови економічного комітету Верховної Ради, депутат від «Батьківщини»
Ксенія Ляпіна у коментарі Радіо Свобода зазначила: «Це дискредитує Україну. Вкотре
призначають людину, яка не відзначилася в банківській сфері жодними оцінками, рішеннями чи
бодай заявами. НБУ очолить людина, до якої не матимуть довіри. Тому невідомо, якою буде
інфляція,застосовуватимуть політику стримування курсу чи навпаки. Таке враження, що ми
повертаємося в СРСР. Призначення – за особисті зв’язки».
Зі свого боку, економіст Олександро Пасхавер очікує, що НБУ продовжуватиме
стримування курсу гривні адміністративним шляхом.
«Це політично мотивована монетарна політика. Але слід розуміти, що нульова інфляція
– це так само погано, як висока. Це як низька температура тіла. За рівнем дефляції ми найперші
в Європі. А це є ознакою, що в української економіки низька температура – немає сил на
розвиток», – підсумовує економіст.
Голосування за кандидатуру Ігоря Соркіна на посаду голови НБУ є першим у порядку
денному Верховної Ради на 10 січня.
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