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Друковані видання
Владимир Рыбак: «Все предвыборные программы одинаковы»
"Известия в Украине"
5 февраля начнется вторая сессия VII Верховной Рады, на повестку дня которой
выносится более 400 законопроектов. Работа первой сессии показала, что депутаты не спешат
решать экономические и социальные вопросы, предпочитая блокировать трибуну. Когда
депутаты начнут голосовать персонально, откажутся от льгот и неприкосновенности, что будет
с русским языком в Украине и как она станет сотрудничать с Россией, рассказал Председатель
Верховной Рады Владимир Рыбак.
В чем вы видите свою роль как нового Председателя Верховной Рады?
У нас сегодня 445 депутатов, я ничем от них не отличаюсь. Я такой же депутат, как и
все. Единственное — на мне гораздо больше ответственности. Мне нужно обеспечить
стабильную работу парламента, проводить организационные мероприятия. Многие люди уже
забыли, что в свое время начало новой каденции парламента журналисты прозвали
спикериадой. Она длилась месяц, два, три. Было интересно, были «концерты», потасовки. На
украинском языке это называли «штовханина». Но что бы сейчас ни говорили про новую Раду,
на второй день нынешний парламент избрал руководство. Через десять дней после этого без
драки и скандала депутаты распределили все комитеты. И Верховная Рада приступила к работе.
Да, это непростой парламент, есть много вопросов к нему. Но оценку ему нужно давать
позже. Некоторые сейчас говорят: вот, мол, выбрали председателя, у которого нет опыта. В
такие моменты мне хочется спросить, а где у нас есть учебное заведение по подготовке
председателей Верховной Рады? Правда, когда меня избрали, я сел за стол президиума и не
знал, где там эти кнопки, как их нажимать. Но прошло 15—20 минут — и все стало на свои
места.
На сегодняшний день парламент работает. Уже более 400 законопроектов я направил в
комитеты. Я бы хотел, чтобы новая Рада отличалась от прежних. Центр тяжести и главную
площадку для дискуссий я хочу переместить в комитеты. Это позволит избежать лишних
эмоций. Комитеты уже все сформированы, их в парламенте 29 плюс одна контрольная
комиссия. В комитетах есть представители от всех политический сил. Комитеты созданы на
профессиональной базе, а любой закон должны рассматривать профессионалы. Если что-то не
получится решить в комитете, это будет вынесено на обсуждение в зал. Тогда депутаты,
специалисты в разных отраслях со своей точки зрения оценят и примут решение.
Меня называют спикером, но я все же считаю, что я избран председателем Верховной
Рады Украины. Это понятие значительно отличается от того, что есть в обиходе. Ведь кроме
того, что нужно вести сессии, мне нужно решать много организационных вопросов.
Парламент должен обсуждать вопросы, которые ставит перед ним общество. Людей
сегодня интересует не то, как отдельные политически силы свистят, топают в парламенте, ходят
по головам. Людей интересуют те поручения, которые они давали партиям.
У нас в парламенте пять политических сил. Определенное количество граждан
проголосовало за каждую из них. И люди вправе ожидать, когда же политики начнут
реагировать на их пожелания. Поэтому я постоянно говорю депутатам: все, выборы прошли,
предвыборная риторика должна тоже закончиться.
Конечно, некоторым депутатам интереснее копаться в выборных перипетиях. Я заметил,
что когда приглашаешь политиков обсуждать сложные экономически вопросы, у многих из них
блеск в глазах пропадает. Мы же хотим европейских стандартов. А для этого нужно экономику
развивать, а не постоянно скатываться на выборную риторику.
Я проанализировал программы пяти партий, которые прошли в парламент, просмотрел,
кто и что обещал своим избирателям. Чего там только не было: огромные зарплаты, пенсии по
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тысяче евро. Все предвыборные программы друг у друга партиями списаны. Ничего нового там
не придумано.
В парламенте постоянно ведутся переговоры о том, чтобы каждый депутат голосовал
лично, но на практике так не получается.
Оппозиция получила 13 из 29 комитетов. Она должна сама себя услышать. Провластная
фракция должна услышать оппозицию. Если мы сумеем не только слушать, но и слышать друг
друга, то сумеем все изменить.
Я уже не раз говорил депутатам, что я создам для всех равные условия. Только
работайте, вносите свои предложения, люди ждут от нас действий.
Вот сейчас говорят, что вопрос номер один — персональное голосование в Раде. Но кто
сказал, что одна часть зала должна голосовать, а вторая должна не работать, а следить за
первой? Как такое может быть? Получается, пришел депутат, вставил свою карточку и пошел
контролировать своих коллег. Я что, должен заблокировать его карточку или забрать? Я права
на это не имею. Начинают предлагать ввести каких-то приставов. Что же, у нас получится
полицейский парламент. Не будет этого. Есть закон, есть регламент работы Рады. Если
депутаты хотят что-то менять, пусть изучают регламент, готовят изменения в этот закон. И я,
как председатель Верховной Рады, поставлю его на голосование. Какое решение примет
парламент — так оно и будет.
Говорят и о том, что я должен вводить электронную систему «Рада-3». Кто говорит? А
те, кто восемь лет назад эту систему придумал, восемь лет не вводил ее. Разговоров по этому
поводу было и есть много. Одни говорят, что она не готова, другие — что не сертифицирована,
третьи и вовсе считают, что «Рада-3» для здоровья вредна. Я поручил комитету подготовить
этот вопрос к голосованию. Если депутаты одобрят, я введу эту систему.
Вчера пригласил главу этого комитета, говорю: видите, что депутаты этот вопрос
поднимают, давайте предложения к пятому февраля, к началу второй сессии. Я поставлю на
голосование. То, что от меня зависит, я делаю, говорю, что нельзя голосовать за себя и за того
парня. Но я считаю: раз пришел в парламент, не надо свистеть, драться, блокировать трибуну.
Если нужно, я дам возможность выйти к трибуне и высказаться каждому. Я не собираюсь быть
председателем какой-то части парламента. Я должен и создам равные условия для каждого из
депутатов, как этого требует закон.
А вот когда настало время голосовать — голосуй! Не согласен — голосуй «против»,
согласен — «за». Не знаешь — есть кнопочка «воздержаться». Пришел — работай.
Когда парламент внесет изменения в закон о языковой политике и какие?
На сегодняшний день этот вопрос дискуссионный, непростой. Комитет его подготовит,
мы обсудим, сейчас говорить об этом рано.
Есть ли шансы, что русский язык в Украине станет вторым государственным?
Этот вопрос еще вызовет дискуссии. Не исключаю, что и в парламенте при
рассмотрении подобных предложений могут опять возникнуть споры, ведь тема достаточно
резонансная.
Я бы не стал относить русский язык в Украине к языку национальных меньшинств. К
этой категории можно отнести венгерский, румынский, греческий... Его используют люди,
которые компактно проживают в определенных регионах. Но когда полстраны говорит на
русском, а другая половина — на украинском, такой вопрос нужно выносить на всенародное
обсуждение. Может, нужно будет вынести этот вопрос на референдум. Но есть и парламент, в
котором собраны политические силы разных направлений. Они представляют интересы
абсолютно всех слоев населения.
О вас в Донецке печатают книги и говорят, что при мэре Рыбаке жизнь в городе
наладилась. Наверняка для этого вам приходилось отстаивать интересы города в Киеве, идти
на открытую конфронтацию с центральной властью. Теперь вы сам — центральная власть.
Чем и как можете реально помочь своим бывшим коллегам?
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Я могу помочь только тем, чтобы вместе с другими депутатами создать необходимую
законодательную базу для децентрализации системы управления. Государство должно оставить
у себя деньги для функционирования государственных институтов власти и финансового
выравнивания регионов. Регионы у нас пока еще разные, их нужно уравновесить по
экономическим принципам. К примеру, Донбасс — промышленный центр, и там есть с чего
получать доход. А в Виннице или Черкассах нет такой промышленной базы, но ведь люди в
этом не виноваты. Впереди нас ждет административная и территориальная реформы, но у нас
столько споров, что до них руки пока не доходят.
Владимир Васильевич, в парламент прошли «заклятые коллеги» из «Свободы» и
«Батькивщины». Смогут ли другие политические силы с ними сработаться?
У меня нет «заклятых врагов», я такого слова не употребляю. Я как председатель
Верховной Рады с уважением отношусь ко всем депутатам, их избрали люди. Но первые
заседания нового созыва парламента показали, что новички еще находятся на митинговой
волне, а потому не дают возможности высказываться своим оппонентам, сразу свистят, бегут к
трибуне. Пройдут три-четыре месяца, и они тоже начнут более взвешенно подходить к работе в
парламенте.
Перед выборами обещали снять депутатскую неприкосновенность, после выборов об
этом забыли. Когда же все-таки депутаты отменят ее?
Почему-то они не поднимают этот вопрос. Я не первый созыв в парламенте и могу вам
сказать, что всегда во время предвыборной кампании этот вопрос поднимается, как и
предложение отменить льготы, но после выборов все утихает. Я предложил: давайте
перечислим льготы, от которых мы готовы отказаться, и проголосуем, сделаем зарплату
депутата 2000 грн. Но пока затишье. Я не хочу никого обидеть, но сейчас у депутатов много
запросов в части своего обеспечения квартирами, машинами, кабинетами.
Как решился вопрос с квартирами для 200 депутатов, которые написали заявления об
обеспечении их жильем?
Пока вопрос никак не решили, потому что в бюджете парламента на 2013 год финансов
на это нет. Поэтому депутаты, как и раньше, расселены в гостиницы. Всем созданы условия и
для проживания, и для работы. Но я вижу решение этого вопроса таким образом: нужно найти
земельные участки, построить на них два дома на 450 квартир и сделать это служебным
жильем, где депутаты будут платить только за коммунальные услуги. После окончания
каденции человек выселяется. Если не захочет — существуют суд, исполнительная служба. Так
делается во многих странах, а мы из года в год платим за гостиницы. А ведь за те же деньги на
протяжении трех-четырех лет мы могли бы решить вопрос раз и навсегда. Возможно, нужно
взять кредит, если уж нет денег в бюджете. Я буду изучать эту возможность.
Не считаете ли вы, что депутатов, особенно работающих неэффективно, нужно
лишить зарплаты?
Это сложный вопрос. В советское время Верховный Совет УССР собирался раз в
квартал, приезжали депутаты, три-четыре дня жили в Киеве, аппарат готовил какие-то законы,
их обсуждали, единогласно принимали, вечером водочку пили и разъезжались по домам.
Сегодня другая система. Раньше было централизованное государство с центром в Москве,
сейчас — рыночная экономика.
В начале независимости мне пришлось работать мэром Донецка, системы управления не
было, ее нужно было создавать с нуля, но людям все равно было, есть система управления или
нет, их интересовала зарплата. Тогда предприятия наши развалились, ведь их продукция стала
никому не нужной. С чего платить зарплату, как обеспечить работу школ, больниц, за что
ремонтировать дороги? Я пережил много забастовок и митингов. И по сегодняшний день
Украина создает свою систему управления. Но страна эта немаленькая — около 45 млн
жителей. Нужно серьезно работать над законами, внедрять лучшие зарубежные наработки.
Может быть, и придем к тому, чтобы было меньше депутатов в парламенте, чтобы в депутаты
шло больше экономистов, юристов. Перед выборами я, как первый заместитель председателя
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Партии регионов, ставил задачу, чтобы не менее 15% молодежи было предложено вовлечь в
систему власти.
В 2006-м и на перевыборах в 2007 году вы прошли в Раду под номером 13 в списке
Партии регионов. 13 декабря вы избраны Председателем Верховной Рады. Сейчас 2013 год.
Для вас это число счастливое?
Как-то никто раньше не хотел идти в список под 13-м номером. Вы знаете, у меня сын
родился 13 числа. Так что отношусь к этому числу спокойно. Мне все равно, каким номером я в
списке. На этих выборах я был десятым. Не придаю этому никакого значения.
Оппозиция намерена отменить многие ранее принятые законы. Стоит ли это делать?
Оппозиция зарегистрировала много законов с целью отменить все: и Налоговый, и
Уголовно-процессуальный кодекс в том числе. Это невозможно. Нет ни одной страны, где бы
пришел новый депутатский корпус и отменил все действующие законы. Если что-то не
устраивает, вносите свои изменения, дополнения. Я рассматривал сейчас много новых
поданных законопроектов и скажу, что некоторые из них на ровном месте выдуманы.
Голосовали за отмену статьи Уголовно-процессуального кодекса, по которой сидит
известная осужденная, чтоб она вышла на свободу. Оппозиция внесла этот законопроект, но
почему-то за него сама же не голосовала. Им даже «провластные» силы помогли восемью
голосами, а они не дали ни одного голоса! Пусть разберутся у себя. А то потом приходят ко мне
с заявлением — с просьбой зачислить их голос, а то система «Рада» почему-то не сработала...
Стоит ли ожидать, что Тимошенко выпустят досрочно на свободу?
Мне этот вопрос часто задают европейцы. Я им отвечаю, что есть Европейский суд по
правам человека, пусть он признает, что решения наших судов в отношении Тимошенко
несправедливы и вызваны политическими мотивами — и мы выполним решения европейского
суда, ведь стремимся интегрироваться в Европу. Но почему-то Европа не спешит вынести такое
решение. К тому же в самой Европе уже посадили в тюрьму семь или восемь премьерминистров. Почему же вы, европейцы, не считаете, что они осуждены за политику? Почему в
Грузии каждый день садят чиновника, но о них Европа ни слова не говорит. Украина
представила европейцам все документы по делу Тимошенко. Пожалуйста, примите решение!
Или, к примеру, в США осудили нашего соотечественника, недавно только его тюремный срок
закончился. Дайте нам его сюда, мы его в Трускавце лечить будем.
Какие задачи парламент сможет решить за вторую сессию?
Более 400 законопроектов находятся сейчас в комитетах. Я призываю их: те документы,
которые касаются экономических и социальных вопросов, рассмотреть в первую очередь.
Вопросов на вторую сессию выносится много, я бы хотел, чтобы пошла работа. Но я думаю, что
все же разногласий не избежать в сессионном зале, особенно когда будут подниматься вопросы
о русском языке, Таможенном союзе, пересмотре ранее принятых законов. Но я надеюсь, что
все будет обсуждаться.
Как идет реализация президентских реформ?
Мы законы принимаем, а потом вносим в них много изменений. Поправки возможны,
ведь иногда некоторые документы разрабатываются в спешке. Но при рассмотрении тех или
иных изменений некоторые депутаты начинают блокировать трибуну и работу всего
парламента. Конечно, и Украине, и всем постсоветским республикам нужно внедрять
европейские стандарты. Я имею в виду не только производственные мощности. В первую
очередь я говорю о социальных стандартах. Именно поэтому Виктор Янукович заявил о
проведении 21 реформы. А исполнительная власть на местах не должна их тормозить. Скоро у
меня намечаются командировки в разные регионы Украины. Буду встречаться с местными
властями. Поговорим, как на местах идет реализация реформ. Это ведь целая система.
В рамках унитарного государства нам нужно идти на децентрализацию в системе
управления. Я считаю, что нужно больше полномочий отдать на места. У людей должна быть
возможность самостоятельно выбирать мэров и губернаторов. А если они вдруг не справятся со
своими обязанностями, переизбрать руководителей. Это двадцать-тридцать лет тому назад
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говорили, что народ в своем выборе не ошибается. Но как мы видим на недавнем примере
Киева, ошибается. Народу нужно предоставить право исправить ошибки, по упрощенной схеме
избирая нового мэра. Также должна быть децентрализация финансовой системы. Ведь на
местах много проблем, и для их решения нужны деньги, а у нас получается, что финансы идут в
центр, а проблемы остаются в регионах. Отсюда и постоянная критика центральной власти.
Зачастую справедливая критика. Но иногда за отсутствием денег скрывается обыкновенное
нежелание работать, иждивенчество. Нужно эту систему менять — на места передавать и
финансы, и ответственность. Должна пройти реформа исполнительной и законодательной
ветвей власти.
Вы — один из руководителей страны. Знаете, о чем договорились украинский и
российский министры иностранных дел во время недавней встречи в Черновцах?
Могу сказать, что по всем ключевым позициям идет продвижение. Конечно же, это
непростые вопросы. Но у меня нет сомнений в том, что ответы будут найдены и по газовому
вопросу, и по интеграционным процессам. Думаю, что конкретные шаги навстречу друг другу
мы увидим во время встречи Виктора Януковича и Владимира Путина. Вопросы, которые
президенты будут обсуждать, как раз и согласовывали министры иностранных дел Украины и
России на встрече в Черновцах.
Куда Украине идти: в Евросоюз или в Таможенный союз? Поддержит ли парламент
президента, если он примет решение принять предложение России?
Говоря об этом, возникает два важных момента: политическая и экономическая
составляющая. Мы прекрасно понимаем и знаем, что основной наш стратегический партнер —
это Россия. Это может кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Но нельзя не учитывать те $65
миллиардов нашего экспорта в Россию. Так уж сложилось. Чтобы выйти на европейский рынок,
нам необходимо модернизировать отечественные производственные мощности. А пока
необходимо исходить из того, что мы имеем. Дружно нужно жить со всеми странами. Когда
мне задают подобные вопросы, я все время отвечаю: вы что, со всеми своими соседями
ругаетесь? Каждый человек, выходя утром на работу и встретив соседа, с ним здоровается и
улыбается ему. А в случае с двумя государствами нужно садиться за стол переговоров,
обсуждать волнующие темы и искать компромисс. На это может уйти не один год.
Стоит ли нам отказываться от евроинтеграции ради Таможенного союза и скидки на
газ?
В этом вопросе ключевую роль играет не политика, а экономика. Да и не может Европа
указывать Украине, с кем дружить, а с кем не дружить. Вы слышали, чтобы в ЕС критиковали
Россию? А вот нас они критикуют каждый день. Уверен: если мы увидим, что в каких-то
сферах нам выгоднее сотрудничать с Россией, мы будем подписывать соответствующие
договоры, в этом нет никаких сомнений. Мы должны учитывать, что если Украина перестанет
сотрудничать с самым большим стратегическим партнером — Россией, мы потеряем рынок в
$65 миллиардов. В таком случае весь наш экспорт просто остановится. Поэтому в таких
вопросах нужно четко понимать, где заканчивается политика и начинается экономика.
Как депутаты относятся к заявлениям о возможности частичного участия Украины в
Таможенном союзе?
В стенах Верховной Рады очень много политики, а вне их — экономика, где есть и
отсутствие рабочих мест, и сложная жизнь... Поэтому я неоднократно уговариваю депутатов
перестать драться и ссориться. В моем кабинете за столом переговоров бывают разные люди.
Недавно заходили Петр Симоненко и Олег Тягнибок. Я им говорю: хватит ссориться,
обнимитесь лучше. Приезжали ко мне и европейские политики, спрашивали об уголовном деле
против Юлии Тимошенко. Но когда мы с ними сели, посидели, поговорили по душам, сразу все
претензии отпали.
Когда проведут повторные выборы на пяти проблемных округах?
Я неоднократно встречался с российскими и европейскими дипломатами. Все
спрашивают: что делать с теми пятью округами, где Центризбирком не смог установить
результаты выборов. Дело в том, что Украина — страна молодой демократии. Наши люди еще
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не привыкли честно и благородно проигрывать, пожимая победителю руку. В 2005 году Партия
регионов в итоге согласилась с тем, что на выборах победили оппоненты — и ушла в сторону,
дав возможность «помаранчевым» прийти к власти. В 2010 году Виктор Янукович выиграл
выборы. Это признали все наблюдатели, в том числе и европейские.
Но внутри страны одна политическая сила не была согласна с таким результатом. Ну как
такое может быть? А недавние парламентские выборы... Сначала все политические силы, в том
числе и оппозиционные, проголосовали за смешанную систему выборов. По партийным
спискам вопросов не возникло. А в округах начались перипетии. В скандальных пяти округах
баллотировались кандидаты от всех политических сил. Причина непризнания результатов
выборов одна — проигравшие не смогли смириться с поражением и довели все до абсурда,
скандалов и драк. И даже милицию в это все втянули.
Теперь оппозиция требует, чтобы повторные выборы прошли как можно скорее.
Центризбирком уже ответил, что не имеет права назначать перевыборы. Да и по закону это
невозможно. Верховная Рада один раз уже дала свой ответ. Мы обратились в Конституционный
Суд с просьбой разрешить проблему.
На будущее необходимо принять общий Избирательный кодекс. Кстати, такую идею и
Евросоюз поддержит. Там мы пропишем, как будут поступать исполнительные органы власти в
тех или иных случаях, решать проблемные вопросы. Больше мы не допустим повторения
событий, которые происходили во время выборов в пяти скандальных округах.
http://www.izvestia.com.ua/ru/article/48277
За голосування чужими картками — кримінальну відповідальність
Анна Шевченко, "Голос України"
Лідери опозиційних фракцій — Арсеній Яценюк («Батьківщина»), Віталій Кличко
(«УДАР») і Олег Тягнибок («Свобода») — внесли на розгляд парламенту законопроект №2012
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу», яким
запропоновано запровадити кримінальну відповідальність для депутатів усіх рівнів за
порушення процедури голосування. Депутатам, які голосуватимуть чужими картками за своїх
колег, загрожуватиме суворе покарання — від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням
права обіймати певні посади до 5 років. Опозиціонери налаштовані рішуче й від своїх вимог
забезпечити персональне голосування відмовлятися не збираються, тоді як у Партії регіонів
заявляють, що ініціатива меншості суперечить Конституції.
Депутатів місцевих рад та Верховної Ради АР Крим також запропоновано карати за
«піанізм» — позбавленням волі на строк до п’яти років.
Автори законопроекту стверджують, що подання законопроекту є виконанням
передвиборних програм всіх політичних сил, які сьогодні представлені у Верховній Раді задля
підняття престижу Верховної Ради як перед українським народом, так і на міжнародній арені. І
щоб парламент врешті-решт запрацював у правовому полі. Усі ми були свідками, як одразу
після відкриття першої сесії парламенту опозиціонери намагалися обстояти свої вимоги про
персональне голосування депутатів блокуванням трибуни, доходило аж до сутичок і подряпин.
Однак нині тактику, схоже, дещо змінили і взялися за власне законотворчі інструменти. «Я
знаю, що багато громадян очікувало від мене досягнення справедливості кулаками. Але ми
проаналізували досвід попередніх скликань Ради. Силові методи результату не дають. Ми
будемо діяти інакше. І в парламенті, і поза ним. Працювати на результат», — так пояснює
законодавчу ініціативу щодо запровадження кримінальної відповідальності за не персональне
голосування лідер «УДАРу» Віталій Кличко. Хоча «свободівці» не відкидають можливості й
фізичного протистояння, якщо перемовини з більшістю бажаних результатів не принесуть.
Автори законопроекту в пояснювальній записці нагадують, що обов’язок народного
депутата України голосувати особисто встановлено Конституцією. Окрім того, Конституційний
Суд в справі за поданням Президента розтлумачив, що особисте голосування народного
депутата України на засіданнях Верховної Ради передбачає його безпосереднє волевиявлення
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незалежно від способу голосування. «І саме тому в Конституції України відсутні положення, які
надавали б право народному депутату України голосувати за іншого народного депутата
України на засіданнях Верховної Ради України, оскільки таке право суперечило б природі
представницького мандата народного депутата України, закріпленого в Конституції України»
— стверджують парламентарії.
Однак у провладній більшості думають інакше. «Проблема персонального голосування у
Верховній Раді вимагає не механічного рішення, і зміни конфігурації взаємовідносин з боку
опозиції з парламентською більшістю, не блокувати, а підтримувати і голосувати за
законопроекти, які потрібні державі», — так прокоментував лідер фракції Партії регіонів
Олександр Єфремов підсумки першої сесії Верховної Ради сьомого скликання. На його думку,
виправити ситуацію в раді «революційним способом» неможливо, бо це зупинить роботу
парламенту, оскільки не прийматимуться важливі для країни рішення через відсутність
декількох депутатів.
Олена Бондаренко, Партія регіонів:
— Забезпечення персонального голосування у парламенті — це питання совісті кожного
депутата. Запровадження кримінальної відповідальності — такими діями можна дійти до того,
що будуть карати за неправильне, на чиюсь суб’єктивну думку, голосування. Всі ці норми
спрямовані на загострення ситуації. Це точно недемократично, точно не збігається з
європейськими нормами, не збігається із загальними принципами європейської політики.
Випадки «кнопкодавства» бувають і у лавах опозиції. Шкода, що там, де сидять опозиціонери,
балкон не відкритий для журналістів, тому вся їхня діяльність з натискання кнопок один за
одного просто прихована від очей громадськості.
Сергій Соболєв, «Батьківщина»:
— У сесійній залі більшості, як такої не існує, а існує лише карткова більшість. І Партія
регіонів грає саме на цьому. Саме тому ми хотіли би припинити практику, яка прямо
суперечить Конституції та здоровому глузду, міжнародній практиці, зобов’язанням, які брала
на себе Україна як держава, і нарешті запровадити систему, де персональне голосування є
обов’язковим. Будь-яке порушення, тим більше Конституції, повинно каратися. Чи має шанс
законопроект на ухвалення? На мій погляд, ані Партія регіонів, ані комуністи, які постійно
голосують чужими картками (це зафіксовано під час попередніх голосувань), за це не
голосуватимуть. Але парламент все одно приречений на ухвалення такого рішення. Якщо воно
не буде ухвалено зараз, буде ухвалено пізніше.
Ростислав Павленко, «УДАР»:
— Це узгоджений крок. Ми ще в листопаді прийняли спільну заяву трьох політичних
опозиційних сил, де погодили першочергові питання, які будемо вносити разом до Верховної
Ради. І одне з них — кримінальна відповідальність за неособисте голосування. Існують різні
механізми притягнення депутатів до відповідальності за голосування чужими картками. Ми
можемо оcкаржувати результати голосування в судах. Пройти всі інстанції і вийти на рішення
вже Європейського суду з прав людини. І тоді постане питання про конкретну відповідальність
людей, які голосували не особисто. Є проекти рішень про сенсорну кнопку, щоб фізично
гарантувати особисте голосування. Є конкретні випадки піанізму в парламенті, зафіксовані
ЗМІ. На основі всього цього можна ставити питання про кримінальну відповідальність.
Юрій Сиротюк, «Свобода»:
— Законопроект від опозиції — це, по-перше, реалізація передвиборних обіцянок, а, подруге, якщо у влади, у більшості відсутня совість, правова культура, то єдиний вихід — шляхом
змін до кримінального законодавства заставити депутатів виконувати Конституцію. Бо не
можна суспільство змушувати жити за законом, якщо цього не робить вище керівництво
держави і парламентська більшість. Ми усвідомлюємо, що більшість ніколи не проголосує за
законопроект, бо якщо буде запроваджено персональне голосування, сенсорну кнопку, ми
побачимо, що «король голий» — у парламенті немає 226 голосів для ухвалення рішень.
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=277901
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Бандера «зайшов» у парламент
Ярослав Тракало, "Україна молода"
Чи не вперше лідери українських націоналістів потрапили до українського парламенту i
потiснили «добровiльно–примусово» портрет Президента Януковича. Тепер їхні зображення
висять на стіні віце–спікера Верховної Ради, «свободівця» Руслана Кошулинського. Сам
власник кабінету розповів «УМ», що колеги по фракції і по опозиції відреагували на Євгена
Коновальця, Степана Бандеру і Романа Шухевича «цілком нормально»: «Були в мене вже у
кабінеті і Віталій Кличко, і Арсеній Яценюк — реакція цілком нормальна. Тепер, окрім Тризуба
і різдвяних атрибутів, на стіні висять портрети людей, які надихають мене і вказують орієнтир.
Це так само природно, як розмовляти українською мовою...»
Узяти приклад iз Кошулинського незабаром обіцяють і його колеги по фракції.
Щоправда, переконує народний депутат Ігор Мірошниченко, ідея принести в робочий кабінет
«свого Бандеру» в нього виникла давно, а Руслан Кошулинський лише «трошечки випередив».
«Я вже давно замовив, щоб мені намалювали Степана Бандеру. Окрім того, поруч з ним планую
повісити портрети українського літературного критика і політичного діяча Дмитра Донцова, а
також громадсько–політичного діяча і греко–католицького священика Івана Федевича», —
розповів «УМ» Ігор Мірошниченко».
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2208/180/78614/
Единая опозиция: лебедь, рак и щука
Коротков Дмитрий, "Сегодня"
10 января вечером в повестке дня — ратификация подписанной президентом
договоренности о посылке в Кот д’Ивуар украинского воинского контингента; вместе с
большинством дружно голосует фракция «Свободы». В полдень 11 января Верховная Рада
принимает план работы на следующую сессию; «Свобода» в полном составе против, за —
Партия Регионов, КПУ и УДАР. Интересно, что ни в том, ни в другом случае голоса
оппозиционеров не были нужны власти — совместного голосования ПР и КПУ достаточно для
принятия любого решения. Это значит, что никаких кулуарных до-го-во-ренностей между
властью и данными фракциями ради спасения голосования не было — да и быть не могло,
потому что вопросы явно не первостепенные. Тогда что же произошло?
У каждой из фракций есть объяснение своего голосования. «Мы — за сильную армию, а
миссия ООН в нынешних условиях — единственный шанс повышать ее боеспособность, —
комментирует свободовец Игорь Мирошниченко. — Поэтому «Свобода» только за то, что
желающие поедут туда для получения опыта. Что касается плана следующей сессии, то мы
обнаружили, что большинство сломало привычный график, когда неделю работаем в зале,
неделю в комитетах и неделю на округах ради того, чтобы на советские майские праздники
устроить работу в округах, которая для них фактически является отпуском. Мы считали, что в
эти дни надо работать, как обычно».
«Мы задекларировали, что идем в Раду работать, и потому не видели причин, почему не
должны поддерживать план работы парламента», — говорит, в свою очередь, депутат от
УДАРа Наталья Новак.
Все это логично... и ничего не объясняет. Повторюсь: голоса оппозиционеров были не
нужны, и ради формального единства действий можно было бы не голосовать. По словам
нашего источника в объединенной оппозиции, причина не в УДАРе или «Свободе» — ее надо
искать раньше и в другом месте: «10-го утром «Батькивщина» без согласования с союзниками
заблокировала трибуну, потребовав декриминализации «статьи Тимошенко». Яценюк понимал,
что согласование может быть долгим, так как Кличко и Тягнибоку педалирование темы
Тимошенко невыгодно, и решил пойти ва-банк: мы пойдем к трибуне, а они поддержат, никуда
не денутся. Но они устроили маленький демарш. Это все та же президентская кампания:
Яценюк пытается использовать имя Тимошенко, чтобы стать единым кандидатом, а Кличко и
Тягнибок, понятно, этого не хотят».
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«Голосования «Свободы» и УДАРа могли быть предупреждениями «Батькивщине»,
которая играет свою игру, — мол, надо договариваться, чтобы не рисковать единым фронтом,
— считает политолог Владимир Фесенко. — С другой стороны, это могла быть и проба
будущих ситуативных голосований. Поводы мелкие, на них мало кто обратил внимание, но
прецедент создан: вместе с властью может проголосовать любая из фракций. После этого будут
спокойнее восприниматься голосования и по более важным вопросам. И «Свобода», и УДАР
показали, что с ними можно договариваться. А почему бы и нет? Ведь были подозрения, что
«Батькивщина» блокировала трибуну по договоренности с властью, пока та собирала голоса за
Арбузова и Соркина. Причем сделала это, не уведомив партнеров».
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Oppoziciya-nachala-vesti-igru-s-vlastyu-pootdelnosti.html
Суд не идет
Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина)
Подробностями подготовки к назначению нового председателя Верховного суда бывший
первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам правосудия Юрий Кармазин,
сложивший депутатские полномочия в декабре минувшего года. "В Партии регионов и
Администрации Президента не могут определиться с кандидатурой нового председателя суда
— у них возникли сомнения, насколько управляемым будет прежний кандидат на эту
должность Леонид Фесенко",— заявил Кармазин.
Действующий председатель Верховного Суда Петр Пилипчук подал в отставку в
середине сентября 2012 года в связи с достижением предельного возраста пребывания на посту
судьи — 65 лет. 25 сентября Высший совет юстиции рекомендовал Верховной Раде освободить
господина Пилипчука от должности судьи, но этот вопрос так и не попал в повестку дня Рады.
Отставка Петра Пилипчука парламентом дает старт избранию нового председателя
Верховного суда. На этот пост претендует бывший глава Высшего спецсуда по рассмотрению
гражданских и уголовных дел Леонид Фесенко. "Мне поступило такое предложение от
судей",— заявлял летом прошлого года Фесенко, говоря о своем возможном избрании
председателем ВСУ.
Источники в судейских кругах утверждают, что за последние три месяца количество
претендентов на должность главы ВСУ возросло. "Сначала Виктор Янукович вроде бы одобрил
Леонида Фесенко, но его кандидатура не устраивала советника президента Андрея
Портнова",— сказал собеседник. Теперь, по его словам, в администрации главы государства
ищут других кандидатов — среди них судья ВСУ, председатель Высшей квалификационной
комиссии судей Игорь Самсин и первый заместитель главы ВСУ Ярослав Романюк.
В Партии регионов отрицают, что в вопросе отставки главы ВСУ Верховная Рада
руководствуется политическими мотивами. "Не стоит искать подводные камни и
политизировать данный вопрос, с сентября не было ни одного заседания Рады, где бы
рассматривались вопросы увольнения судей. Отставка Петра Пилипчука будет принята после
соответствующего решения согласительного совета лидеров депутатских фракций",— заявил
заместитель председателя парламентского комитета по вопросам верховенства права и
правосудия Дмитрий Шпенов (ПР). Его коллега по комитету Вадим Колесниченко (ПР)
добавил: "К нам пока не пришли документы из Верховного суда, касающиеся Петра
Пилипчука. Как только они поступят, мы будем готовить соответствующий проект
постановления".
Представители оппозиции уверены: отсрочка с увольнением действующего главы ВСУ
вызвана отсутствием кандидатуры, "которую команда Виктора Януковича сможет провести
через Верховный Суд". Как известно, согласно закону "О судоустройстве и статусе судей",
глава Верховного суда избирается большинством голосов от состава пленума ВСУ в ходе
тайного голосования.
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"Претендентов на должность главы ВСУ немало, но никто из них не может пройти через
тайное голосование! В окружении президента Януковича сделали все возможное, чтобы убрать
Леонида Фесенко с поста главы Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных
дел, но не избрать его главой ВСУ — теперь его кандидатура уже не актуальна",— заявил
заместитель председателя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.
Согласно закону, пленум, на котором должен быть избран новый глава ВСУ, собирается
на протяжении месяца после отставки предыдущего председателя. "Мы знаем, что пленум
Верховного суда, где могут быть рассмотрены кадровые вопросы, готовится на февраль",—
сообщил Вадим Колесниченко.
В Верховном Суде отрицают подготовку пленума. "Если вопрос отставки Петра
Пилипчука будет решен в середине февраля, то пленум будет назначен не ранее марта,— заявил
Леонид Фесенко.— О том, буду ли я в числе претендентов на эту должность, мне неизвестно.
Кандидатуры будут выдвинуты во время пленума, так что никто еще никакого решения не
принимал, в том числе и я".
http://www.kommersant.ua/doc/2106367
Колеса новой власти
Александра Захарова, "Сегодня"
В личных автопарках депутатов нового созыва ВР стало больше дорогих авто. Да и сами
парламентарии стали чаще добираться до работы на личном транспорте. Теперь под Радой из-за
количества машин негде пройти. В моде сейчас внедорожники Land Rover и Land Cruiser. Не
теряют актуальности и Мерседесы. Паркуют депутаты авто где попало - кто успевает, ставит
под самим зданием парламента и на Садовой (там, где вход в комитеты). Мы узнали, на чем
нардепы добираются до работы.
Известная певица и депутат от ПР Таисия Повалий ездит на BMW. Правда, возит ее
водитель. А у экс-министра соцполитики, регионала Сергея Тигипко и лидера «УДАРа»
Виталия Кличко вообще нет авто, также как у миллионера-регионала Владимира Бойко. Их на
работу возят водители на служебных машинах.
Зато неплохие авто у соратников Тимошенко. Так, у Владимира Полочанинова, согласно
декларации Land Rover Discovery 2009-го года, а у его соратницы Татьяны Донец - есть и
«Порш Кайен», и «Бентли». Нет авто и у Анны Герман, зато ее муж катается на Мерседесе.
«Анна Николаевна не водит машину, ее на работу подвозит водитель на служебном авто», сказала нам ее помощница Дарина.
Нестор Шуфрич - в тренде, у него как раз популярный Land Rover. Неплохой автопарк у
семьи ударовки Оксаны Продан - у нее есть Мазда и две Тойоты, но сама она за руль не
садится.
ДЕЛЯТСЯ АВТО. У лидера «Свободы» Олега Тягнибока машина совсем не солидная - в
декларации у него указан...ВАЗ 21099 1993-го года. Но он его под парламентом не ставит — в
Раду и на митинги ездит на Toyota Sequoya, которую ему отдал сопартиец Игорь
Мирошниченко. Ранее у лидера националистов был Land Cruiser, но он его продал: «Было
невыгодно платить проценты по 7-летнему кредиту», - говорит Тягнибок.
У самого Мирошниченко есть еще и BMW. «Тойоту я отдал лидеру партии для
служебного пользования, а вот на BMW езжу сам, - сказал он «Сегодня». - Я вожу машину
более 10 лет, а права получил еще в школе, но за руль сел уже после ее окончания. Почему
BMW? Первой машиной у меня был Opel, потом Opel Omega c приводом от BMW, и я привык.
Знаете, как говорят: кто раз сядет в BMW, уже не слезет с него. Авто всегда водил сам, первое
купил, чтобы путешествовать, еще тогда, когда у меня даже не было жилья. Я заядлый
автотурист, объездил всю Европу».
По словам депутата, самый забавный случай, связанный с авто, у него был в 2000-м году,
когда он путешествовал с друзьями по Франции и остановился в местных горах на ночь.
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«Было очень темно, мы очень устали и хотели спать. В итоге остановились непонятно
где: двое ночевали в машине, двое - в палатке. Утром оказалось, что мы «разбили лагерь»
прямо посреди маленького городка, а палатку вообще поставили на газоне. И Opel не оправдал
себя в долгих поездках, постоянно ломался у нас, не то, что BMW. К своей машине очень
привык, но женщин люблю больше», - шутит свободовец.
Его сопартиец Юрий Сиротюк заверяет, что одну свою машину продал (в декларации у
него указаны Shevrolet Aveo и Mitsubishi Outlander). «Я продал Сhevrolet, и купил Mitsubishi,
просто первая машина у меня еще значится по кредиту. Она мне обошлась в 16 тысяч долларов,
я ее продал во время кризиса, когда скакнул доллар, и купил за 18 тысяч Mitsubishi. Тогда была
возможность купить машину за полцены, и я быстро успел. Это полноприводная машина, она
хороша для наших дорог, выбирал из-за цены в основном и удобства. Правда, она не очень
экономная, а бензин все дорожает. Вожу машину с 2008-го года, и жену пытаюсь учить, но она
не хочет за руль. Правда, в Раду часто езжу и на метро, если не нужно еще куда-то заезжать по
делам».
Самым богатым автомобилистом в новом Кабмине оказался глава Минобороны Павел
Лебедев. В своей декларации о доходах он указал, что владеет аж четырьмя машинами —
Mercedes S 500 L (средняя цена $70 тыс.), Lexus PX 300 (до $30 тыс.), Toyota Fortuner ($25 тыс.),
Porshe Cayenne ($110 тыс.). У главы МИД Леонида Кожары три машины — Volvo XC 90 2007
года выпуска ($29 тыс.), Renault Scenic 2010 года ($20 тыс.) и Renault Megane CC 2007 года
($17,5 тыс.). А вот у министра доходов и сборов Александра Клименко, согласно декларации,
нет своей машины, но у членов его семьи есть Mercedes S 500 L и Toyota Camry ($24 тыс.).
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Avtopark-novichkov-Verhovnoy-Rady.html

Інтернет-ЗМІ
Валерій Омельченко: «У ВР стимулюватимуть розвиток IT та високих технологій»
Українські Національні Новини “Сьогодні велика кількість українських фахівців працює на іноземні компанії, однак я
впевнений, що у нас є потенціал для створення власного програмного продукту. Комітет
розроблятиме умови для створення в ІТ-сфері конкурентного середовища із прозорими і
зрозумілими правилами гри для всіх учасників процесу. Крім того, необхідно розробити чіткі
гарантії захисту прав інвесторів — українських та іноземних. Розвинуті світові ІТ-компанії
отримують близько 10-15мільярдів доларів прибутку на рік. За умови мінімізації податків, що
стимулюватиме розвиток галузі, ІТ-індустрія може стати вагомою частиною наповнення
державної скарбниці і економічного розвитку нашої держави”, — про це УНН сказав голова
парламентського комітету Валерій Омельченко.
Парламентарій також зауважив, що наразі завершено організаційні процеси і Комітет
готовий розпочати активну законотворчу роботу.
“Вперше в українському Парламенті питання ІТ-сфери та високих технологій виділені в
окремий Комітет. Наразі організаційний етап його створення завершено, розпочала постійну
роботу приймальня Комітету. Крім того, ми провели перше засідання, окреслили загальні
напрямки роботи. Ми визначили курс на оновлення законодавчої бази ІТ-галузі, вона повинна
відповідати світовим реаліям, вимогам часу та тому вектору розвитку країни, який визначив
Президент, Парламент та Уряд. Україна не повинна відставати від усього світу у питанні
розвитку ІТ-сфери — це стратегічна позиція держави. І ми над цим працюватимемо”, — сказав
В. Омельченко.
Голова парламентського комітету також додав, що планує провести переговори з
провідними компаніями та організаціями галузі.
“Одним із головних завдань новоствореного комітету є формування умов для роботи і
розвитку українського ІТ-бізнесу, тому я хочу почути від учасників ринку їхнє бачення
розвитку галузі інформаційних технологій. У зв’язку із цим ми плануємо низку зустрічей та
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розширених засідань комітету. Сподіваюся, що в результаті цього діалогу ми створимо певний
робочий орган, який завдяки зусиллям членів парламентського комітету, представників ІТбізнесу та громадських організацій зможе визначити чіткі, зрозумілі та прозорі правила
функціонування у сфері ІТ та високих технологій, забезпечить взаємодію між владою та
бізнесом”, — спідкреслив В. Омельченко.
Нагадаємо, 25 грудня 2012 року у Верховній Раді створено Комітет з питань
інформатизації та інформаційних технологій.
http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1178158-ne-staviti-u-vr-stimulyuvatimut-rozvitokvisokikh-tekhnologiy
Партія регіонів: у Верховну Раду - зі своїм унітазом
Сергій Лещенко, Українська правда
Поки депутати відпочивають, життя у Верховній Раді б'є через край. Одразу в кількох
кабінетах здійснюється масштабний ремонт для видатних діячів сучасності. Роботи збіглися в
часі з призначенням нового завгоспа парламенту - ним знову став одіозний міліцейський
генерал Іван Куцик, який працював під час першого спікерства Литвина.
Відомо, що зараз поліпшують кабінет Першому віце-спікеру комуністу Ігорю Калєтніку.
Він не захотів працювати в умовах, які ще пару місяців тому створювали антураж для його
старшого колеги Адама Мартинюка.
Апарат парламенту підтвердив, що Першому віце-спікеру проводять ремонт. Але кабінет
Калетніка розташований у особливій режимній зоні Верховної Ради, куди не мають доступу
навіть акредитовані журналісти. Тож в оцінці масштабів доводиться спиратися лише на слова
очевидців. Вони стверджують, що молодому комуністичному діячеві повністю перероблюють
апартаменти - до його кабінету приєднали кабінет керівника служби спікера парламенту.
Паралельно ремонт триває у найкозирнішому комітеті Верховної Ради - бюджетному.
Він розташований на вулиці Банковій по діагоналі від адміністрації президент та поряд із
будинком Городецького.
Керівник бюджетного комітету за статусом - друга-третя людина в парламенті. А сам
комітет - найбільший, там аж 36 членів.
Чому туди так прагнуть всі потрапити? Бо без бюджетного комітету депутати не в змозі
отримати субвенції для свого округу. Щоб потім роботи, профінансовані державним
казначейством України, "продати" виборцям як власні досягнення.
Вартість цих субвенцій - і вага бюджетного комітету - особливо були відчутні протягом
останньої парламентської кампанії. Тоді десятки кандидатів фактично профінансували свої
вибори за бюджетні гроші.
У цьому скликанні бюджетний комітет очолив Євген Гєллєр - непублічна особа з
близького оточення Ріната Ахметова. До обрання депутатом у 2006-му Гєллєр значився
президентом футзального клубу "Шахтар", а згодом отримав соціальне навантаження у вигляді
фінансування луганської команди "Зоря".
Очевидно, Гєллєру теж не сподобалися умови, в яких бюджетним комітетом керував
його попередник - представник фракції Литвина Валерій Баранов.
Сьогодні шостий поверх парламентської будівлі по вулиці Банковій, де розташований
бюджетний комітет, нагадує школу на літніх канікулах. Всі меблі винесено на коридор. Підлога
затягнута поліетіленом. Розтрощено стіни.
Заради створення нових службових апартаментів для Гєллєра об'єднують три кабінети №613, 614 та 615.
Паралельно ремонт роблять для його першого заступника Сергія Буряка, який до 2010
року був БЮТівцем, на жовтневих виборах переміг як самовисуванець, а в новому парламенті
приєднався до Партії регіонів.
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

15
Кабінет Буряку створюють шляхом об'єднання 616 та 617 кімнат, а для його приймальні
заберуть частину коридору.
Новий кабінет регіонала Гєллєра вражає. Окрім приймальні та звичайної робочої зони,
йому споруджують кімнату для відпочинку, свою окрему їдальню з кухнею, свій окремий
туалет і навіть свою окрему душову кабіну. Прямо на території Верховної Ради!
Кабінет Гєллєра обладнали персональною кімнатою відпочинку, їдальнею з кухнею,
туалетом і душовою кабіною
При чому під кабінетом Геллера немає туалету, тому заради його комфорту додатково
доведеться прокладати каналізацію.
Про масштаби самооцінки Гєллєра свідчить те, що навіть коли бюджетний комітет
очолював Петро Порошенко, в нього не було свого особистого санвузлу. Що тоді говорити про
американських конгресменів чи членів Бундестагу, які можуть тільки мріяти про персональний
туалет.
Сьогодні роботи ще на початковій стадії - зламано старі стіни, побудовано нові - у чому
міг пересвідчитися автор цих рядків.
Прямо на місці нам вдалося також перефотографувати план будівельних робіт. Це
названо "Капітальний ремонт приміщень", а виконавцем є Державний будівельний комбінат
управління справами Верховної Ради України.
- Тут же був кабінет голови бюджетного комітету? - розпитуємо у будівельників.
- Нєту. Ні голови, ні кабінету, - відповідають вони.
За кілька хвилин підходить "старший" - явно напідпитку. Він не може зрозуміти, перед
ним журналіст чи хтось із службовців Верховної Ради.
- На підставі чого робиться ремонт? - запитуємо у нього.
- На підставі команди керуючого справами Верховної Ради. Це ж не капітальне
будівництво. Проект на поточний ремонт не потрібен.
- А в Калєтніка?
- Теж поточний ремонт.
- Але там - будинок Верховної Ради. Це - пам'ятник архітектури, історична будівля,
перенесення будь-якої стінки вимагає погоджень.
- На перепланування ніяких дозволів не треба. Це ж робочий кабінет. Що там
історичного? Це ж не 17-18 століття...
"Українська правда" звернулася до голови бюджетного комітету Євгена Гєллєра щодо
ремонту, який відбувається в його кабінеті, однак протягом п'яти днів він так і не відповів.
У апараті парламенту повідомили, що ремонти в кабінетах Калетніка і Гєллєра робляться
за їхній рахунок.
"Відповідно до законів України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" та "Про
Державний бюджет України на 2013 рік" кошти на проведення ремонтних робіт у
адміністративних будинках Верховної Ради не передбачено. Що стосується ремонтних робіт у
кабінеті першого заступника голови Верховної Ради та у службових приміщеннях комітету
Верховної Ради з питань бюджету України, то вони проводяться за власні кошти Калєтніка І.Г.
та Гєллєра Є.Б. з дотриманням вимог чинного законодавства України".
Щоправда, які "особисті кошти" має на увазі Зайчук, зрозуміти складно.
Якщо Калєтнік ще так-сяк може прозвітувати - він має в декларації 8 мільйонів гривень
легального доходу за 2011 рік, які записані на дружину, то декларація Гєллєра показує, що на
ремонт він змушений був витратити чи не всі свої заощадження.
Хоча Гєллєр позиціонує себе небідною людиною, в його декларації про доходи - лише
зарплата депутата та матеріальна допомога, виплачені з бюджету. Сумарно - 241 тисяча гривень
за весь рік. Його дружина за 12 місяців отримала тільки 34 тисячі гривень. Акцій у Гєллєра
немає, підприємств також. На рахунку - 917 тисяч гривень, тож для масштабного ремонту,
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затіяного в комітетах парламенту, Гєллєру доведеться спустошити депозит. І на фінансування
клубу Прем'єр-ліги - луганської "Зорі" - грошей точно не залишиться.
А тепер найцікавіше. Апарат Верховної Ради стверджує, що ремонти в приміщенні
парламенту роблять за кошти депутатів. Але як це буде легалізовано - зрозуміти складно.
Зайчук відмовився надати на запит "Української правди" будь-які документи, що стосуються
перебудови кабінетів. Було би добре, якби депутати від опозиції ініціювали перевірку цих
фактів на предмет зловживань.
Адже очевидно - внаслідок ремонту будуть споруджені нові об'єкти. Як то - кімната
відпочинку Гєллєра, його туалет з душем, або приймальна Буряка - на місці коридору. Ці
об'єкти якось мають бути поставлені на баланс.
А в Україні півтора десятиліття діє закон "Про джерела фінансування органів державної
влади", який чітко вимагає: "Органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за
рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік".
Таким чином, або апарат Верховної Ради фактично вводить в оману - і державні кабінети
перебудовують під примхи нових господарів все-таки за кошти порожнього бюджету. Або
ремонти роблять за їх приватні гроші, але нехтуючи законом.
Хоча кого цим зараз здивуєш? Самі депутати і є найбільшими порушниками законів, які
вони ж і ухвалюють.
http://www.pravda.com.ua/articles/2013/01/16/6981576/
Ірина Луценко: «Нам надали звичайну кімнату – і три повноцінних дні ми провели
разом з Луценком»
Главком
Вже через кілька днів Юрій Луценко має опинитись на операційному столі. Сьогодні
керівництво Менської колонії оголосило про готовність клініки «Оберіг» прийняти екс-міністра
МВС вже 21 січня. Хоча ще місяць тому дружина «польового командира» Ірина була впевнена:
лікувати в Києві її чоловіка не дозволять.
Три доби Ірина з двома синами перебувала в колонії в рамках довгострокового
побачення із чоловіком. Вийшовши звідти сьогодні по обіді вона розповіла про причини зміни
позиції тюремників, майбутню операцію, а також про зменшення уваги до політв’язнів з боку
Європи напередодні самміту Україна-ЄС.
Ірино Степанівно, як пройшло ваше побачення з Луценком? Про що більше говорили: про
політику чи про особисте?
Все відбувалось згідно кримінально-виконавчого кодексу. Нам надали звичайну кімнату
– як надають іншим ув’язненим. Жодних виключень. Всіх доглянули перед тим, як ми зайшли,
доглянули після того, як вийшли. І три повноцінних дні ми провели разом з Луценком та
дітьми. Та перші дві доби він все ж в основному розмовляв з дітьми. Вони дивились телевізор,
говорили про історію. Розумієте, нарешті сім’я зібралась в повному складі.
В першу чергу ми спілкувались як сім’я. Але в проміжках часу ми з чоловіком
обговорювали багато питань і сьогоднішнього політичного життя, і завдань на 2013 рік, і,
звісно, не оминули тих питань, якими я буду займатись в комітеті справ людини.
Які саме питання ви обговорили?
Ми в комітеті для себе поставили пріоритет ввести в дію закон про мирні зібрання. А в
свій час Луценко виступав і зі сторони опозиції, яка приймає участь в мітингах, протестах, і зі
сторони органів міліції, яка забезпечує порядок під час проведення таких заходів. Була цікава
його думка як колишнього представника міліції і думка професіонала по мирних зібраннях. Так
що ми дуже плідно попрацювали в цьому напрямку з ним.
Ще менш ніж місяць тому ви говорили про те, що співробітники Менської колонії
вимагали від Луценка провести рекомендоване медичне втручання в Чернігівській обласній
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лікарні. Але от керівництво колонії повідомило про готовність клініки «Оберіг» прийняти ексміністра для проведення операції 21 січня. Що, на вашу думку, змусило тюремників змінити
позицію?
В першу чергу на вирішення цієї ситуації вплинуло рішення Європейського суду, що
вже на виході – про тортури і ненадання медичної допомоги. Цю заяву ми подавали ще в червні
2011 року, вона отримала право на пріоритетний розгляд. Нарешті суддя Європейського суду
від України Ганна Юдківська вийшла з декретної відпустки, і ми думаємо, що рішення по
цьому питанню от-от буде. До цього ж ми в листопаді додатково подавали заяву про термінові
заходи по відношенню до Луценка, щоб Європейський суд спонукав Україну до виконання так
званого 39 правила Конвенції. По цьому ж правилу Юлію Тимошенко невідкладно поклали в
лікарню.
Нас Європейський суд повідомив про те, що він зараз задає питання державі Україна:
чому Луценка не кладуть в лікарню, чому він наполягає на незалежному лікуванні, чи має він
на це право? І от той факт, що їм зараз треба звітувати перед Європейським судом, що їх зараз
контролює Рада Європи, що 25 лютого має відбутися самміт Україна – Євросоюз спонукає їх не
обстежувати Луценка, а лікувати – в тих умовах, які дозволяють йому і наші внутрішні
нормативні документи, в незалежній клініці.
А чому Луценка направляють на операцію не одразу після вашого побачення, а лише
через кілька днів? Бо спочатку ж була інформація про те, що прооперувати його можуть вже
17 січня.
Справа в тому, що в клініці достатньо часто роблять такі операції, і до 21 січня просто
вже була черга.
Ви вже розмовляли з лікарями клініки про сам хід операції? Її можна вважати
простою?
Я хочу наголосити на ті критерії, за якими ми обирали медичний заклад. По-перше, це
сучасне обладнання. По-друге, кваліфікація та досвід хірургів. По-третє, безпека інфекції.
Медичне втручання проводиться із відповідною дезінфекцією, щоб не було заражень типу ВІЛ,
СНІД. І апаратури має бути дуже багато – дезінфекція відбувається пару діб. Хто буде
дивитися, є кровотеча чи немає кровотечі? Сама операція не складна. Але дуже важкий процес
виходу з тієї операції.
Скільки днів після операції Юрій Віталійович має пролежати в лікарні?
Вже після трьох-п’яти діб його можуть повернути назад у колонію.
Протягом його перебування в лікарні чи не буде спрощений доступ до нього з боку
рідних? Чи зможуть діти, наприклад, бути поряд з ним?
Думаю, що ні. Бо з досвіду ситуації в Чернігівській лікарні, все виходить навпаки. У них
є свій внутрішній порядок, і згідно йому доступ рідних до хворих в таких випадках не
спрощується, а лише ускладнюється. Родичів вони не допускають. Але, звісно, я, як захисник,
зможу пройти. Контроль за його станом я, виходить, буду здійснювати не як родич, а як
фахівець.
В ЗМІ була оприлюднена сума, яка має піти на операцію Луценку – 20 тисяч гривень,
плюс ще 1-20 тисяч за його тижневе перебування в лікарні. Це лише ваші особисті кошти? Чи,
може, хтось з друзів-депутатів теж запропонував свою фінансову допомогу? Депутатську
зарплатню використовували?
Все це лише мої особисті кошти. Ви ж розумієте, депутатом я стала лише 12 грудня. А
до того – займалася бізнесом. Думаю, що в мене достатньо коштів, щоб оплатити чоловіку цю
операцію Доходи за минулий рік це мені дозволяють.
Після такої операції, за словами медиків, в перший рік Луценко має проходити
контрольний огляд щомісяця, на другий рік - кожні три місяці, потім – раз на пів року. Як
думаєте, такі нерідкі в перший час візити в лікарню тюремники дозволять? Ви це вже
обговорювали?
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

18
Я не думаю, що вони можуть опуститися до того рівня, що можуть не пускати його на
обстеження. Та й в нас є свої важелі: заява в Європейський суд, контроль комітету міністрів
Ради Європи. Вони будуть нами застосовані. До того ж ще є поняття людяності і гуманності, і
при сьогоднішній владі кожен може опинитись в такій ситуації – це всі розуміють. Я не думаю,
що в керівництві колонії лише монстри, там теж люди.
Юлія Тимошенко в лікарні оголосила акцію громадянської непокори – через караул та
відеоспостереження. Чи не боїтеся, що теж саме може чекати в лікарні на Луценка? До того
ж, раніше Тимошенко, ще знаходячись в Качанівській колонії, певний час начебто була
позбавлена можливості розмовляти по телефону. Чи є подібні проблеми у вашого чоловіка?
У кожного ув’язненого відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу існують такі
способи зв’язку із зовнішнім світом як короткострокове побачення – через скло та телефон - раз
на місяць – протягом трьох годин, і як довгострокове побачення з родичами раз на три місяці. І,
звісно, є право на телефонний зв'язок – це не обмежено не кількістю, не тривалістю. От,
наприклад, Луценко працює з дев’ятої ранку до п’ятої вечора. Після п’ятої він може зв’язатися
телефоном, з ким бажає. Єдина проблема: в колонії лише два автомати, а ув’язнених – 500, тож
їм визначили, хто в яку годину йде дзвонити. По пів години лише кожному відзначається. Це
обмеження я вважаю порушенням. Але він все одно щоденно має право на телефонний зв'язок. І
не тільки Луценко, всі ув’язнені.
В ситуації з Тимошенко відбувається маніпулювання побаченнями, дзвінками. В
більшості випадків тут дійсно порушено її право.
А чому такий різний підхід? Луценко дозволяються і дзвінки, і побачення, а Тимошенко –
начебто ні.
Центр політичного життя перемістився з Києва спочатку в Качанівську колонію, а потім
в Харківську лікарню, до Тимошенко, як основного претендента на президентський пост. До неї
з’їжджаються представники з усієї Європи, а владі зовсім не цікаво, щоб політичне життя
країни концентрувалося сьогодні в двох місцях. А воно концентрується, в першу чергу, у
Тимошенко, а вже потім у президента Януковича. Але він сам довів до того, що світ ставиться
до нього з претензією як до диктатора.
А як Луценко поставився до самого протесту, який оголосила Тимошенко?
Із розумінням. Бо той абсурд, який твориться з Тимошенко, неможливо описати словами.
Цілодобово сидять біля моніторів і дивляться на неї чоловіки, цілодобово біля її голови хтось
сидить – це не витерпіти. Та ви вже ж забарикадували ту камеру їй, є пости, закриті ґратами
проходи. Що ще потрібно? Відносно до неї йде просто дуже серйозний психологічний тиск і
приниження. Її протести є виправданими. Вона розуміє, що є страхом Януковича. Опозиція
підтримує її. Інше питання – чи підтримають люди, громадськість? Хотілося і від Європи теж
почути якийсь заклик знову. Бо виходить так, що напередодні самміту увага Європи до
політв’язнів зменшилась.
Щодо нещодавньої спроби депутатів декриміналізувати «статті Тимошенко та Луценко».
Ви нещодавно нам говорили, що не вважаєте цей спосіб звільнення політичних лідерів опозиції
найкращим, і виступали за політичну амністію. До того ж, всі опозиціонери мали б розуміти,
що більшості їм не зібрати. Тож нащо було в черговий раз, взагалі, влаштовувати це
голосування?
Опозиція, в першу чергу, використала таку можливість напередодні самміту Україна –
ЄС. Із резолюції в резолюцію, і навіть в звіті Кокса і Кваснєвського, постійно наголошувався
той факт, що оці статті є пострадянськими.
Про що свідчить той факт, що за декриміналізацію статей опозиційним лідерам
проголосували вісім регіоналів? Жорстка партійна дисципліна дала збій?
Це звичайна позиція депутатів, які підтримають тезу, що ті статті дублюються іншими
статтями Кримінального кодексу. Фактично зникнення цих статей з Кримінального кодексу
жодним чином не зменшить відповідальності посадових осіб. В нашому Кримінальному кодексі
прописані злочини і перед бюджетом, і за розкрадання, перед особою – тортури, знущання, по
завданню тілесних ушкоджень, і так зване перевищення повноважень.
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Та Луценко і Тимошенко є політичними в’язнями, і у справі Луценка це вже
підтверджено Європейським судом. Не за горами рішення Європейського суду і по Тимошенко.
Тут також всім зрозуміло, що у разі виходу, це найяскравіший кандидат на президентський пост
у 2015 році, найголовніший претендент. Тут не йде навіть мова про вибіркове переслідування.
Тут Кримінальний кодекс притягнутий лише для ліквідації або усунення своїх політичних
опонентів. І Європа, і Америка – всі говорять про політичне переслідування. Ми хочемо в
Асоціацію, ми хочемо відновити діалог із зовнішнім світом, ми хочемо отримати гроші від
МВФ – так давайте знищимо ту причину, яка утримує Україну в ізоляції. Це, в першу чергу,
політичні в’язні. Тому саме політична амністія, коли суспільство не визнає Тимошенко та
Луценко кримінальними злочинцями, і було б найкращим вирішенням проблеми. Бо амністія не
означає, що людина повинна визнати свою вину. І це був би політичний крок держави, показ
прагнення до змін, поступу до європейської спільноти.
http://glavcom.ua/articles/9265.html
К больнице Тимошенко подвезли сторонников "Регионов" и "Беркут"
Подробности
На территорию харьковской больницы Укрзалізниці, где находится экс-премьер-министр
Юлия Тимошенко, заехал автобус с бойцами спецподразделения "Беркут".
Об этом сегодня в Харькове сообщил депутат фракции "Батьківщина" Арсен Аваков,
проинформировали в пресс-службе ВО "Батьківщина".
Кроме этого, по его словам, "регионалы" подвезли к больнице уже около 200 человек, и
продолжают сгонять людей. Работники ГАИ оказывают им полную поддержку.
"Сейчас со стороны похоронного бюро собирается толпа людей - "сознательных
харьковчан", как они себя называют. Они организовано подвозятся на автобусах под
управлением Госавтоинспекции. Наш дежурный пост с активистами и депутатами на месте", написал Аваков на своей странице в Facebook.
По его данным, члены Партии регионов намерены провести под стенами больницы
митинг.
Он отметил, что факты своза людей к больнице Укрзалізниці и действия милиции,
которые регулируют этот процесс, зафиксированы на видео.
Аваков также отметил, что женщины - народные депутаты от "Батьківщини" Александра
Кужель, Людмила Денисова и Татьяна Слюз, которые вчера присоединились к акции
гражданского неповиновения лидера оппозиции, продолжают свой протест и настаивают на
выполнении законных требований лидера оппозиции.
Вчера, 16 января, народные депутаты Украины от оппозиции Кужель, Денисова и Слюз
прибыли в больницу и заявили, что останутся вместе с Тимошенко, пока ее требования не будут
удовлетворены.
http://podrobnosti.ua/society/2013/01/17/882290.html

Блоги
Анатолій Гриценко: «Про депутатські пільги та відмову від них»
корреспондент.net
Сайти зарясніли повідомленнями про відмову окремих депутатів від депутатських пільг.
Сповіщають, що Арсеній Яценюк відмовився від 80% надбавки голові фракції, а Ганна
Герман – від матеріальної допомоги, санаторного лікування і житла за рахунок ВР.
На фоні загальної бідності в країні питання депутатських пільг стало резонансним і
викликає справедливе збурення у суспільстві.
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Це питання мала б системно вирішити Рада – прийняттям відповідного закону. Водночас
щоб прийняти закон, потрібна більшість – опозиція (меншість) цього не зробить.
Але – і за відсутності закону про скасування пільг депутат може від них відмовитися,
ніхто ж не змушує їх отримувати, правда?
Відтак, звітую: за 5 років роботи у парламенті я жодного разу (1) не отримував
матеріальної допомоги – письмово від неї відмовлявся; (2) не користувався ніякими
спецсанаторіями ВР – відпочивав в інших місцях і за власний рахунок; (3) не звертався за
медичною допомогою до "Феофанії" чи інших спецзакладів, закріплених за ВР – лікувався в
інших установах і за власний рахунок; (4) не отримував ні житла, ні грошової компенсації за
рахунок ВР... Отримував зарплату і того нам вистачало.
І наостанок, я робив це тихо й спокійно, без гучних заяв і галасу в пресі. Тоді – коли із
450 депутатів від пільг відмовлялися лише семеро (це потім вияснили журналісти). Тоді – коли
інші депутати, в тому числі хто зараз поширює повідомлення через прес-служби, тихенько
користувалися отими пільгами...
http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/gritsenko/a92677

Телебачення і радіомовлення
Три депутатки підтримали акцію протесту Тимошенко
5 канал, Час новин
До акції громадянської непокори Юлії Тимошенко долучилися і жінки-депутатки, які
завітали до ув'язненої. Тюремники дозволили Людмилі Денісовій, Тетяні Слюз та Олександрі
Кужель зустріч із опозиціонеркою та пустили їх до лікарні, а вже там народні обраниці заявили
- не залишатимуть приміщення, допоки не будуть виконані вимоги Юлії Тимошенко.
Таку інформацію оприлюднив захисник ув'язненої, Сергій Власенко, натомість,
пенітенціарники запевняють - про жодні інциденти не знають, а візит до Тимошенко
депутаткам дозволений до 8-ї вечора. Нагадаємо, 8 січня Юлія Тимошенко оголосила акцію
громадянської непокори - відмовилася повертатися до палати, де її непокоїть цілодобове
відеоспостереження.
Сергій ВЛАСЕНКО, захисник Юрії Тимошенко: "Прорвавшись до Юлії Володимирівни,
вони вирішили залишитися там і проводити свою акцію громадянської непокори, вимагаючи
виконання законних вимог Юлії Володимирівни. Вони там будуть перебувати до моменту
виконання вимог Тимошенко. Вони не мають з собою їжі, вони не мають з собою постілі. Я
переконаний, що за станом на зараз Пенітенціарна служба повідомлена про це".
Депутатам подвоїли платню
ТВі, Сьогодні
До депутатської зарплати ще й депутатська премія. Спікер встановив для голів фракцій
щомісячну надбавку у майже 100% до зарплати у 14 тисяч гривень.
Володимир Рибак ухвалив рішення на тлі повернення депутатам усіх пільг, яких вони
були позбавлені торік. Навіть більше, у цьогорічному бюджеті країни знайшлися гроші і на
утримання обранців попередніх скликань.
Колишній народний депутат Юрій Гримчак розповів ТВі, що отримуватиме майже
півтори тисячі доларів.
"Якщо рахувати, що в середньому отримували біля 14 тисяч, то десь така вона і буде,
матеріальна допомога", – зізнався нардеп.
На таку "пенсію" претендують понад 280 нардепів попередньої каденції, які не
потрапили до Верховної Ради цього скликання і не можуть працевлаштуватися.
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Давайте ми цим гадам-депутатам все заберемо, от таким, як я, все заберемо: зуби на
полицю – живіть собі, як хочете Гримчак каже: йому як держслужбовцеві з високим рангом
марно шукати роботу у владних структурах, бо він опозиціонер. "Якщо йти у приватну фірму,
то майже 100% туди прийде і податкова", – каже Гримчак.
Колишнім нардепам передбачено матеріальну допомогу у зв’язку з безробіттям.
Екс-депутат, комуніст Юрій Соломатін зізнався ТВі, що отримує "пристойну" пенсію –
16 тисяч гривень. Він обурюється щодо намірів урізати матеріальні виплати екс-депутатам.
"Давайте ми цим гадам-депутатам все заберемо, от таким, як я, все заберемо: зуби на
полицю – живіть собі, як хочете, нас не цікавить, як живе ваша сім’я, – обурився Соломатін. –
Це не вирішення питання – забрати в однієї категорії і віддати іншій".
Все ж опозиція вважає, що надбавки народним депутатам – і теперішнім, і колишнім –
треба урізати. Народний депутат із "Батьківщини" Андрій Пишний уже зареєстрував
відповідний законопроект.
"За рахунок чого (підвищили надбавки)? Де економічні передумови для відновлення
додаткових пільг із матеріального, санітарно-курортного забезпечення народних депутатів?
Грошей в Україні немає", – пояснив Пишний.
Ліків проти грипу має вистачити для всіх українців
УТ-1, Підсумки дня
Ліків проти грипу має вистачити для всіх українців. Держава повинна забезпечити
стовідсоткову готовність до епідемії по всій країні.
На цьому наголосив Микола Азаров під час засідання уряду. Прем'єр-міністр доручив
Міністерству охорони здоров'я терміново перевірити наявність необхідних препаратів у
лікарнях та аптеках. Медики вже чекають на початок сезонної хвилі захворювань, адже випадки
грипу зафіксували у сусідніх Польщі та Чехії. За словами голови уряду, в України - достатньо
часу для підготовки до початку епідемії і виправлення всіх наявних недоліків.
Микола АЗАРОВ, прем'єр-міністр України: Доручаю Міністерству охорони здоров'я
терміново здійснити перевірку поліклінік, лікарень та аптечних мереж щодо наявності
відповідних лікарських засобів. Дуже важливо, щоб Державна служба з контролю за якістю
лікарських засобів жорстко контролювала належну якість і сприяла забезпеченню аптек
достатньою кількістю вітчизняних противірусних, жарознижуючих і знеболюючих ліків. Тоді у
нас буде гарантія, що люди будуть купувати справді дієві і відносно недорогі ліки, необхідні
саме для лікування грипу.
До кінця року автопарк швидкої допомоги збільшиться
Їх стане більше, вони їздитимуть швидше і надаватимуть медичну допомогу якісніше.
До кінця року автопарк швидкої допомоги збільшиться, усі машини обладнають
засобами зв'язку та JPS-навігаторами, а в 16 регіонах почнуть створювати централізовані
диспетчерські служби. Таке завдання уряд поставив перед керівниками областей. Щоб
реалізувати Закон про швидку допомогу, на місцях також мають подбати про дороги від
райцентрів до далеких сіл. Контролювати реалізацію на місцях буде спец-штаб Мінохорони
здоров'я.
Костянтин ГРИЩЕНКО, віце-прем'єр-міністр України: Сьогодні ми дали чіткий сигнал,
що за стан справ з виконанням вимог закону, загалом медичним обслуговуванням конкретно
відповідають перші особи в областях. Вони мають організувати своїх підлеглих, вони мають
знайти можливості для того, щоб на рівні місцевого бюджету залучати кошти, які мають в
першу чергу спрямовуватися на придбання нового обладнання і мотивацію людей.
Олександр ВІЛКУЛ, віце-прем'єр-міністр України: Архіватор мовлення і системи JPSнавігації дають дуже великий позитив відразу. Це дозволяє диспетчерам контролювати місце
знаходження швидких і передавати виклики тим бригадам, які знаходяться найближче до
пацієнтів. Диспетчери також отримують інформацію про реальний час приїзду на виклик.
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Президент збільшив штат своєї адміністрації
Інтер, Новини
Після оновлення структури кількість працівників зросла на 25 осіб і тепер їх майже
п'ятсот п'ятдесят. Але глава адміністрації Сергій Львочкін запевняє, що витрати на апарат від
цього не збільшаться. Під час оптимізації, зокрема, ліквідували подвійні посади радника
президента керівника управління. Тепер управління будуть підпорядковані заступникам глави
адміністрації. Також реорганізували декілька управлінь. Наприклад, із гуманітарних та
громадсько-політичних питань, яке очолювала Ганна Герман, і прес-службу.
Ірина Геращенко: «Той, хто очолює ОБСЄ, має бути прикладом позитивних
зрушень»
Радіо Свобода
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара сьогодні у Відні офіційно
представить пріоритети та програму головування України в ОБСЄ. Експерти відзначають, що
Україна має шанс посилити свій міжнародний авторитет, зробивши внесок у врегулювання
міжнародних конфліктів на території впливу організації. Водночас вони нагадують, що тепер
України опиниться в центрі уваги європейської спільноти, а тому влада повинна зійти зі шляху
згортання демократії і зробити реальні кроки, що підтвердять європейський її вибір.
Головування України в Організації з безпеки і співробітництва в Європі повинно
сприяти поверненню держави на демократичний шлях розвитку, а також процесу євроінтеграції
України, заявила у коментарі для Радіо Свобода депутат від УДАРу Ірина Геращенко.
«За право головувати в ОБСЄ Україна боролася з 2005 року, але очолила в той час, коли
її репутація, імідж, міжнародні рейтинги послаблені. Визнано, що наша країна протягом
минулого року втратила у питаннях демократії. Той, хто очолює цю організацію, має бути
прикладом позитивних зрушень у регіоні. Києву потрібно посилити власний авторитет в
регіоні. Як це зробити? В першу чергу, відмовившись від вибіркового правосуддя,
продемонструвавши повагу до прав людини, провівши реформу судової системи, ухваливши
виборчий кодекс», – зауважила Геращенко.
Регіонали дотримуватимуться вимог ОБСЄ?
У Партії регіонів також сподіваються на зміцнення міжнародного реноме України та
обіцяють дотримуватися стандартів та вимог ОБСЄ. Про це Радіо Свобода розповів член
парламентського комітету з питань євроінтеграції, регіонал Антон Кіссе.
«По-перше, це величезна довіра до нашої держави, по-друге, це можливість для того,
щоб ми підтвердили свій статус у Європі та й у світ. І дуже хотілося б, щоб ми виконували
обов’язки, покладені на нашу державу на високому рівні, що ми обов’язково зробимо», – заявив
Кіссе.
Україна має допомогти вирішити Придністровський конфлікт – Чалий
За повідомленням Міністерства закордонних справ, серед пріоритетів українського
головування в ОБСЄ є питання врегулювання тривалих конфліктів на території організації,
зміцнення режиму контролю над озброєннями і заходів довіри і безпеки.
На думку заступника генерального директора Центру імені Разумкова Валерія Чалого,
Україна має шанс зробити позитивний внесок у вирішення Придністровського конфлікту.
«Нині створюються сприятливі умови для того, щоб створити певний клімат і почати
процес під час головування. Це скоріше пов’язано з певними змінами у самих Молдові та
Придністров’ї. Очевидно, що для цього потрібна і більш компромісна позиція Росії. Якщо
зважати на сигнали, які надійшли після зустрічі міністрів закордонних справ Росії Сергія
Лаврова та України Леоніда Кожари про те, що тут є певне розуміння з обох сторін, то можна
сподіватися, що це буде певним поштовхом до розвитку позитивного вирішення ситуації» –
зазначив у коментарі для Радіо Свобода Чалий.
Будемо звертати на себе увагу власною невідповідністю – Толкачов
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Утім, для посилення власного авторитету Україні буде замало участі у врегулюванні
міжнародних конфліктів, зауважив у розмові з Радіо Свобода голова Європейської асоціації
українців Олексій Толкачов.
«Якби ми могли заявити лідерство, принаймні ідейне, у якихось проектах, то це б
позитивно вплинуло на формування нашого іміджу. З другого боку, через головування в ОБСЄ,
якщо ми будемо не дуже відповідати якимось демократичних чи іншим стандартам, ми будемо
кожного разу звертати на себе увагу власною невідповідністю. Тут на контрасті ми можемо
лише погіршити власний імідж. Тож іноді краще відсидітись десь у затишку», – наголосив
Толкачов.
Україна вперше опинилася на місці головуючої країни в ОБСЄ, змінивши 1 січня 2013
року Ірландію. Головування в організації триває один рік, а головою є міністр закордонних
справ відповідної країни. У сферу відповідальності головуючого входить: координація роботи
інститутів ОБСЄ, подання організації, а також забезпечення запобігання конфліктів і криз у
регіоні.
Раніше МЗС України називало серед основних пріоритетів головування України в ОБСЄ
захист прав і свобод людини на просторі впливу організації.
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