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Друковані видання
Нехай надія і благодать оселяться у наших домівках і серцях
"Голос України"
Минулої суботи Президент Віктор Янукович, Голова Верховної Ради Володимир Рибак і
Прем’єр-міністр Микола Азаров взяли участь у святкуванні Водохреща у Свято-Покровському
соборі Києва. Святкову службу і чин Великого освячення води відправив Предстоятель
Української православної церкви, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України
Володимир.
19 січня закінчується дванадцятиденний період святок. День Хрещення Господнього має
й іншу назву — Богоявлення. Тисячі киян цього дня прийшли до соборів і джерел, щоб
освятити воду і скупатися у відкритих джерелах. Але, щоб свячена вода приносила користь,
необхідно дбати про чистоту власних думок і вчинків, радять священики.
А заступник Голови Верховної Ради Руслан Кошулинський із деякими народним
депутатами-«свободівцями» з нагоди Йордану взяли участь у святковому Богослужінні в
Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ. А після служби Божої «свободівці» разом
з іншими сміливцями занурились у крижану Святу воду Дніпра.
«Цей день для нас сповнений надії та благодаті. Нехай вони прийдуть у кожну домівку і
назавжди оселяться у наших серцях», — привітав киян і голова Київської міської
держадміністрації Олександр Попов.
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=278304
Всем свое место
Сергей Сидоренко, "КоммерсантЪ" (Украина)
Украинская делегация в ПАСЕ успела завершить большую часть внутренних процедур
до начала новой сессии ассамблеи в Страсбурге. Как сообщал "Ъ", проблемы начались еще на
этапе создания делегации в Верховной Раде нового созыва — парламенту не удавалось принять
ряд формальных решений, и только после того, как о проблемах стало известно СМИ,
Председатель Рады Владимир Рыбак подписал и направил в Страсбург необходимые
документы.
Следующим этапом стало избрание главы делегации, которое требовалось провести до
начала сессии на общем собрании ее членов. Но и здесь возникли разногласия. Оппозиция
требовала, чтобы собрание состоялось в Киеве, представители же ПР, покинувшие столицу в
межсессионный период, выступили против и объявили, что встреча состоится в Страсбурге в
воскресенье вечером. Впрочем, и эту дату пришлось сместить — из-за непогоды в Европе
большинство депутатов не смогли прибыть к назначенному времени.
В итоге совещание состоялось в понедельник утром перед самым открытием сессии.
Главой украинской делегации был избран "регионал" Иван Попеску, занимавший эту
должность на протяжении последних пяти лет. "Мы успели войти в график и — это очень
важный момент — нашли общую точку зрения между большинством и оппозицией. В итоге
сегодня ПАСЕ признала полномочия национальной делегации, а во вторник, думаю, признает и
наше распределение по комитетам",— сказал Попеску.
Между тем оппозиционные депутаты в ПАСЕ заверили, что поиск договоренностей
между противоборствующими силами оказался не столь простым. Еще в середине минувшей
недели Иван Попеску публично заявлял, что в новой делегации будет два заместителя
руководителя — от большинства и от оппозиции. Вчера он ушел от ответа на вопрос о том,
почему это предложение не было принято, сказав лишь, что итоговое решение делегация
поддержала консенсусом.
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В оппозиции же утверждают, что вчера "регионалы" настаивали на своей схеме с двумя
заместителями, но это решение удалось заблокировать. "Мы убедили представителей
большинства, что если мы придерживаемся принципа паритетности, то заместитель должен
быть только один",— заявил Сергей Соболев, ставший заместителем главы делегации.
Однако в вопросе распределения украинской квоты в ключевых комитетах ПАСЕ
оппозиция не может похвастаться таким же успехом. В политическом комитете между
большинством и оппозицией достигнут баланс — в него делегированы Леся Оробец
("Батькивщина") и Петр Симоненко (Компартия), голосующий в Страсбурге солидарно с ПР.
По должности в политический комитет также входит глава делегации Иван Попеску, а в его
отсутствие — Сергей Соболев как замглавы делегации. Правда, учитывая, что господин
Попеску исправно участвует в работе органов ПАСЕ, господину Соболеву вряд ли удастся
замещать его на важных для Киева голосованиях, так что в итоге у ПР будет в комитете
преимущество в один голос.
Еще выгоднее для власти распределена квота Украины в юридическом комитете (ЮК),
где ПР получила два места (их заняли Сергей Кивалов и Юлия Левочкина), а оппозиция — одно
(Павел Рябикин, УДАР). Оппозиция и власть поддержали данную схему единогласно.
Распределение, как правило, не пересматривается на протяжении всех пяти лет работы Рады
соответствующего созыва.
Бывший заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Ольга Герасимьюк отметила,
что введение второй должности заместителя, которое удалось заблокировать меньшинству,
носило скорее символический характер и не добавляло ПР рычагов влияния. "Дополнительные
заместители — это внутреннее дело украинской делегации, введение таких должностей не дает
каких-либо новых возможностей для голосования или представительства в органах ПАСЕ. Оно
скорее нужно для участия в кулуарной работе, в дискуссиях",— пояснила Герасимьюк.
Между тем расширенное участие в комитетах ПАСЕ является важным рычагом влияния
для ПР, ведь ключевые для Украины решения нередко принимаются комитетом с перевесом в
один-два голоса. Так, в октябре прошлого года ЮК 30 голосами против 28 поддержал поправку,
исключающую из проекта резолюции ПАСЕ список критериев для определения термина
"политический заключенный". Однако сессия ассамблеи с перевесом в один голос отменила это
решение.
Юридический комитет имеет особое значение для украинской власти. Именно этот орган
в прошлом году сформулировал значение термина "политический заключенный" и теперь
работает над правилами его применения. Также ЮК занимается вопросами функционирования
Европейского суда по правам человека.
Ольга Герасимьюк отмечает, что власть имеет определенное преимущество в сравнении
со своими коллегами из оппозиции благодаря более опытным депутатам, вошедшим в состав
делегации. Оппозиция почти полностью сменила состав, направленный в Страсбург, поскольку
прежние члены ПАСЕ по итогам выборов не прошли в Верховную раду нового созыва. В то же
время ПР и КПУ сохранили ключевых депутатов. "У представителей провластной части
делегации есть и опыт работы, и связи в ПАСЕ. В ПР внимательно подошли к работе на этом
участке, где в последнее время они терпели поражение. Это на сегодняшний день дает им
существенное преимущество",— говорит Герасимьюк.
http://www.kommersant.ua/doc/2110094
Про що Пшонка розмовляв із дипломатами?
Іван Капсамун, Микола Сірук, «День»
18 січня засудженій Юлії Тимошенко було вручено повідомлення про підозру: — у
вчиненні організації розтрат чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм
службовим становищем, за попередньою змовою групи осіб, в особливо великих розмірах; — у
тому, що будучи у 1996 році президентом ЕЄСУ спільно та за попередньою змовою з колишнім
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першим віце-прем’єр-міністром Павлом Лазаренком, із корисливих мотивів замовила та
організувала вбивство народного депутата Євгена Щербаня.
Експерти називають «справу Щербаня» для Тимошенко найнебезпечнішою. Це,
фактично, своєю заявою підтвердила і Генпрокуратура: стаття, за якою підозрюється
Тимошенко, передбачає довічне ув’язнення. Такий крок влади може свідчити лише про те, що
правоохоронні органи назбирали серйозні докази. Тепер для обвинувачення буде дуже важливо,
і для цього робитиметься все, щоб судовий процес виглядав об’єктивним. Недарма Віктор
Пшонка почав із пояснень ситуації європейцям.
Не чекаючи робочого тижня, Генеральний прокурор у неділю організував спеціальну
зустріч із представниками іноземних дипломатичних місій в Україні, щоб поінформувати їх про
вручення повідомлення Юлії Тимошенко. У заході також взяли участь міністр охорони здоров’я
Раїса Богатирьова та голова Державної пенітенціарної служби Олександр Лісіцков.
Нас здивувало те, що українська влада організувала цю зустріч у неділю, — сказав один
із представників європейського дипломатичного корпусу. Тим не менше, співрозмовник вважає
добрим те, що влада розмовляє з представниками іноземних дипломатичних місій в Україні.
«Ми не почули нічого нового на цій зустрічі, хоча й сподівалися почути щось позитивне», —
сказав співрозмовник. За його словами, дипломатів здивувало те, що їм під час зустрічі було
показано відео вручення Тимошенко матеріалів по справі Щербаня. «Прокурор нам сказав, —
додав дипломат, — що існує багато інформації та свідчень у цій справі, яка, за його словами,
буде тривати два — три місяці, й потім рішення прийматиме суд».
За словами співрозмовника, Богатирьова повідомила про стан здоров’я Тимошенко і
сказала, що за нею стежать жінки — не чоловіки, а лікування українські лікарі здійснюють за
рекомендаціями німецьких фахівців. Окрім того, міністр додала, що Тимошенко мала 300
зустрічей з дипломатами і політиками, й їй ніхто в цьому не перешкоджає, а камери
відеоспостереження стоять там, де це має бути згідно із законом.
Співрозмовник також сказав, що ставлячи запитання, дипломати говорили про те, що
між сторонами, з одного боку, й Україною — з іншого, немає атмосфери довіри. «Ми чекали
розуміння нашого підходу, виконання умов для підписання Угоди про асоціацію», — наголосив
дипломат. За його словами, дипломати ставили питання: скільки убивств, які відбулися в
середині 1990-х років, зараз розслідується? «Хоча самі бачимо, що цього немає, і у нас цілком
резонно виникає враження про те, що у даному випадку йдеться про вибіркове правосуддя. У
нас були сподівання, що український уряд упорається зі своїми недоліками, що виявилися під
час парламентських виборів, знайде рішення з пом’якшення вироку Луценку, здійснить
необхідні реформи судової системи», — сказав співрозмовник. Разом із тим, він вважає, що між
Європою та українською владою необхідно продовжувати комунікації, чого бракувало в
минулому році. Нам потрібно пояснювати свою позицію, у нас свої підходи й цінності, й ми
очікуємо, що Україна буде демонструвати спільність із ними, наголосив дипломат.
Що опозиція? Парламентські опозиційні партії, в першу чергу «УДАР», одразу
заговорили про позачергову сесію Верховної Ради. Вчора вже стало відомо, що на позачерговій
сесії парламенту 29 січня (складно сказати, що це оперативна реакція) опозиція вимагатиме
створення ТСК щодо арешту Тимошенко і Луценка, а також відповідальності голів СБУ й МВС
та відставки Генпрокурора. Відповідного листа голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк
направив учора спікеру парламенту Володимиру Рибаку.
Паралельно лунають й інші заяви опозиціонерів. Народний депутат, захисник
Тимошенко Сергій Власенко повідомив, що проти нього вже порушено кримінальну справу
начебто за невиконання ним рішення суду в цивільному спорі, і висловив переконання, що за
три тижні його буде заарештовано. Чоловік Тимошенко — Олександр, заявив, що його дружина
не має до вбивства Щербаня жодного відношення, а чергова брехня влади може зірвати саміт
«Україна — ЄС». У свою чергу, дочка екс-прем’єра Євгенія закликала владу — не вбивати її
матір: «Ви несете повну відповідальність за незаконне утримання моєї мами без усякої провини
за ѓратами, за тортури над нею. Я не прошу вас бути чесними, людяними чи милосердними. Я
прошу всіх вас тільки про одне: НЕ ВБИВАЙТЕ МОЮ МАМУ!»
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Звичайно, сьогодні можна говорити про вибіркове правосуддя в Україні. Про це
неодноразово заявляли закордонні політики, міжнародні організації. Але як ми вже
неодноразово писали, це відповідальність не тільки нинішньої влади, а й попередньої, яка так і
не реформувала правоохоронну і судову системи України. Сьогодні Тимошенко стала
заручником цієї системи.
«Заява Пшонки означає продовження інформаційно-політичної війни, загострення якої
відбулося в середині січня, — коментує політолог Володимир Фесенко. — Якщо провести
аналогії з боксом, то є спокійний позиційний двобій, а є загострення — обмін ударами, коли,
незважаючи на захист, кожен лупцює свого опонента. Зараз ми щось подібне бачимо по темі
Тимошенко між владою й опозицією. Нічого нового в заяві Пшонки немає. Зверніть увагу,
зроблено це було в п’ятницю ввечері. Ми знаємо, що в п’ятницю ввечері конференції не
проводяться. Це означає, що владі треба було оперативно відповісти на конфліктну ситуацію в
Харкові. Потім було відео, яке мало підтвердити, що з Тимошенко все добре. Опозиція
намагається відповісти скликанням позачергової сесії Верховної Ради, вимагаючи відставки
Пшонки. Зрозуміло, що ніяких ані кадрових, ані політичних рішень не буде — у них немає
голосів».
http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-ukrayini/pro-shcho-pshonka-rozmovlyav-izdiplomatami
Депутаты объявили сбор
Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина)
Вчера глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк направил письмо председателю
Верховной рады Владимиру Рыбаку с требованием созвать 29 января внеочередную сессию
парламента. В документе, процитированном пресс-службой фракции, содержится перечень из
четырех вопросов, которые оппозиция планирует рассмотреть на заседании Рады. Среди
прочего: "Выразить недоверие генеральному прокурору Виктору Пшонке, что влечет его
отставку, в связи с участием органов прокуратуры в политических преследованиях и, в
частности, выдвижении политически мотивированных обвинений Юлии Тимошенко и Юрию
Луценко".
Кампания по созыву внеочередной сессии Рады началась после вручения экс-премьеру
Юлии Тимошенко 18 января сообщения о том, что она подозревается в организации убийства в
1996 году народного депутата Евгения Щербаня. Согласно ст. 83 Конституции, внеочередную
сессию Верховной Рады созывает спикер по требованию не менее 1/3 народных депутатов (150
человек) или Президента.
Прежде чем рассмотреть вопрос об отставке Виктора Пшонки, в оппозиции хотят
заслушать его отчет, а также отчеты главы МВД Виталия Захарченко и главы СБУ Александра
Якименко "о соблюдении прав политзаключенных в Украине и участии правоохранительных
органов в политических преследованиях".
Кроме того, представители парламентского меньшинства требуют рассмотреть вопрос "о
политической ответственности" министра внутренних дел и председателя СБУ "за участие
правоохранительных органов в политических преследованиях" и создать временную
следственную комиссию Рады по расследованию обстоятельств нарушения Конституции при
аресте Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко.
В оппозиции заявляют, что руководство Верховной рады препятствует проведению
сессии. "Пока созыв сессии саботируется аппаратными методами: в 16.00 нам даже не выдали
подписные листы, необходимые для сбора 150 подписей",— сообщил источник во фракции
"Батькивщина".
В Партии регионов пока не видят оснований для внеочередного заседания. "Пусть
сначала в оппозиции соберут 150 подписей, только после этого Владимир Рыбак вправе созвать
внеочередную сессию, но я не вижу срочных вопросов, ради которых депутатам стоит бросить
все и приехать на заседание",— заявил народный депутат Владислав Лукьянов (Партия
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регионов). Депутат усомнился в том, что оппозиционеры смогут отправить в отставку
Генпрокурора. "Оппозицию не поддержат в этом фракции большинства, поэтому даже в
повестку дня этот вопрос включен не будет",— считает Лукьянов.
Первый заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Михаил
Чечетов выразил сомнение в том, что заседание 29 января вообще состоится. "Мы готовимся к
следующему заседанию Рады, которое запланировано на 5 февраля. Сомневаюсь, что в январе
удастся кого-то собрать — они не приедут из отпусков",— отметил Чечетов.
В оппозиции заверили, что обеспечат явку депутатов. "Выдача подписных листов
отделом кадров Верховной рады — это формальный вопрос. Мы требуем провести сессию 29
января, так что времени на то, чтобы собрать подписи, хватит — многие наши депутаты в
Киеве",— заявил заместитель председателя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Сас.
http://www.kommersant.ua/doc/2110105
Сергей Власенко готовится к аресту
Иван Тяжлов, "КоммерсантЪ" (Украина)
Вчера защитник экс-премьера Ю.Тимошенко народный депутат С.Власенко сообщил
журналистам о намерении властей арестовать его. Поводом для этого, по словам депутата,
будет якобы невыполнение решения суда в гражданском процессе по иску его бывшей жены —
Н.Окунской: "В ближайшие дни в парламент будет направлено представление с обвинениями
по трем эпизодам: невыплата долга в бракоразводном процессе, кража машины и разбой в
отношении бывшей жены. И парламент за это проголосует".
По словам Сергея Власенко, все обвинения в его адрес являются надуманными и
преследуют одну цель — лишить Юлию Тимошенко возможности защищаться. "Что касается
разбоя. Два года назад в дверь моей квартиры постучала ногами моя бывшая жена в
присутствии сотрудника социальной службы,— рассказал Власенко.— Когда я открыл дверь,
она начала снимать меня на телефон. Я, конечно, выхватил телефон, стер видео и вернул его
назад в присутствии свидетеля. Два года милиция Президента Януковича не видела в этом
преступления, а две недели назад Кузьмин лично истребовал дело, и теперь мне грозит семь лет
тюрьмы".
Как известно, бракоразводный процесс Сергея Власенко и Натальи Окунской начался
еще в 2008 году. Его эпизоды не раз становились сюжетами светских хроник. Очередной
громкий поворот в деле произошел 15 января. Окружной административный суд Киева
запретил Министерству иностранных дел оформлять и выдавать дипломатический паспорт на
имя Сергея Власенко. Это решение было принято в обеспечение иска Окунской, которая среди
прочего обвинила бывшего мужа в невыполнении решения суда о выплате ей компенсации за
половину дома площадью 800 кв. м и половину автомобиля Lexus. "Он слишком широко
трактует депутатскую неприкосновенность, позволяя себе делать все, что ему вздумается, и при
этом нагло сваливать ответственность на политические репрессии,— заявила Окунская.— Я
аполитична. Моя политика — это мои дети, права которых нарушены в полном объеме".
http://www.kommersant.ua/doc/2110113
Із кілером Юлю познайомив Павло
Іван Поваляєв, "Україна молода"
Минула п’ятниця стала для засудженої Юлії Тимошенко, яка вже два тижні протестує в
кімнаті для зустрічей із захисниками лікарні «Укрзалізниці», вельми стресовою. Ще зранку з
кімнати, де перебуває Ледi Ю, тюремний спецназ силоміць викинув трьох недоторканних
жінок–нардепів — Олександру Кужель, Тетяну Слюз та Людмилу Денисову (які напередодні
приєдналися до акції громадянської непокори своєї лідерки). Згодом розхвильовану пацієнтку
лікарі накачали заспокійливими препаратами так, що вона спочатку не впізнавала власних
захисників. А вже під вечір пані Тимошенко «порадував» начальник Качанівської жіночої
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колонії Ігор Колпащиков, який особисто зачитав їй передане слідчими Генпрокуратури
повідомлення про підозру у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня. На Різницькій
переконують, що доказів того, що саме Павло Лазаренко і Юлія Тимошенко в середині 90–х
оплачували вбивство Щербаня банді Кушніра, достатньо. Опозиціонери з «Батьківщини» та
рідні й близькі Юлії Володимирівни називають ці закиди «божевіллям влади».
У будь–якому випадку остання крапка за судами — як українськими, так і європейським,
у Страсбурзі. Утiм уже зараз на політичних перспективах Ледi Ю під час найближчих
президентських виборів–2015 можна ставити крапку. Із темпами проходження апеляцій–касацій
в Україні, які продемонструвала «газова справа» засудженої до семи років «колючки»
Тимошенко, можна припустити, що наступні справи проти опонентки Януковича просто не
встигнуть потрапити до Страсбурга у передвиборчий період.
Жіночий батальйон не впорався
Тепер стає зрозуміло, що депутатки Олександра Кужель, Тетяна Слюз та Людмила
Денисова не випадково приєдналися до акції громадянської непокори Юлії Тимошенко саме у
ці святкові дні. З власних джерел у середовищі опозиції «УМ» стало відомо, що в партії
«Батьківщина» знали про плани ГПУ змінити статус хворої Тимошенко у справі Щербаня: зі
свідка на підозрювану, з усіма процесуальними наслідками для екс–Прем’єрки.
Це знала і розуміла і сама Ледi Ю, тож не випадково оголосила акцію громадянської
непокори одразу після Різдва. Тоді більшість експертів припускала, що зроблено це було для
того, щоб укотре уникнути участі в судовому розгляді справи щодо «ЄЕСУ». Але тепер
зрозуміло: громадянська непокора Тимошенко мала «вбити двох зайців», тобто не допустити
вручення їй повідомлення про підозру, або максимально затягнути її. Саме для цієї мети на
підкріплення до Тимошенко й прибуло «жіноче депутатське тріо».
Цю версію не спростовують, хоча й не підтверджують і наші джерела на Різницькій.
Відтак зрозуміло, що для слідства присутність Кужель і компанії поруч із Тимошенко стала
проблемою, адже ці активні депутатки не дали б і рота відкрити слідчим при спробі зачитати
повідомлення про підозру, ще й користувалися б своєю недоторканністю. Саме тому влада
пішла на непотрібний крок, який може стати прецедентом і для інших депутатів, у тому числі й
iз провладної більшості. О шостій ранку жінкам–депутаткам влаштували маски–шоу:
зачитавши рішення Дзержинського райсуду Харкова про «видалення Кужель, Денисової, Слюз
iз відокремленого охоронюваного блоку дев’ятого поверху», невідомі у чорних балаклавах на
головах просто винесли їх на вулицю! Згодом пані Слюз заявила, що в неї через ці події
підвищився тиск, і навіть продемонструвала два синці.
З одного боку, торкатися недоторканних спецназівці не мали права, з іншого — завдяки
маскам, навряд чи хтось зможе довести, які саме хлопці — по шестеро на кожну депутатку —
несли їх за руки за ноги. Що й казати, якщо навіть Генпрокурор Віктор Пшонка не побачив у
цьому порушення недоторканності депутатів, мовляв, усе законно і за рішенням суду. Тож
фракція «Батьківщини» вимагає зустрічі з Президентом Януковичем.
Коли підозри не уникнути
Отже, у п’ятницю перепон для зміни статусу Тимошенко у справі Щербаня у слідства
нібито вже не було. Утiм, прийшовши до лікарні, слідчі ГПУ та СБУ неочікувано зустрілися
там із захисниками Ледi Ю — нардепами Сергієм Власенком та Андрієм Кожем’якіним, які
спішно прибули на зміну викинутим на вулицю колегам–жінкам. Провести слідчі дії тоді не дав
головлікар ЦКБ№5 Михайло Афанасьєв, оскільки, за його словами, на той момент Тимошенко
перебувала під дією заспокійливого і не могла адекватно сприймати реальність. Депутат
Власенко додає: «Я думав, що вона померла, вона дві хвилини не впізнавала мене й не
реагувала на мене». Те саме згодом підтвердив і захисник Кожем’якін.
«Сонливість» Тимошенко зіграла їй на руку в одній зі справ: у п’ятницю під вечір
Київський райсуд Харкова знову переніс засідання у справі «ЄЕСУ» на 12 лютого. Щоправда,
постраждали депутати, адже група невідомих уже традиційно на вулиці облила зеленкою
кількох із них. Найбільше перепало нардепу Арсену Авакову.
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А ще за годину, коли Юлія Володимирівна відійшла від дії лікарських препаратів і пила
чай, до неї завітав начальник Качанівської колонії Ігор Колпащиков і вручив повідомлення про
підозру у справі про вбивство Євгена Щербаня. Цей момент зафіксовано на відео від 18 січня,
яке Генпрокуратура виклала на власному сайті. На ньому Юлія Тимошенко не відмовляється
підписувати повідомлення, але цікавиться, чому ця процедура відбувається за відсутності її
захисників.
У Генпрокуратурі згодом пояснили, що присутність захисту, згідно з новим КПК, не є
обов’язковою, адже тільки після вручення такого документа підозрюваний має право на
залучення адвокатів до справи. Тож у подальшому усі слідчі дії обіцяють проводити у
присутності адвокатів. До того ж і Андрій Кожем’якін, і Сергій Власенко відмовлялися
отримувати це повідомлення у п’ятницю. Захисник Власенко, навпаки, наголошує на тому, що
це повідомлення його клієнтці мав вручати не начальник колонії, а слідчий.
До речі, відеоролик позавчора був продемонстрований представникам іноземних
дипломатичних представництв (20 країн Європи, США та Канада) під час їхньої зустрічі з
Генпрокурором Віктором Пшонкою, міністром охорони здоров’я Раїсою Богатирьовою й
головою Державної пенітенціарної служби Олександром Лісіцковим.
Відповідаючи на запитання дипломатів, міністр Богатирьова зазначила, що пацієнтка
Тимошенко за станом здоров’я може брати участь у слідчих діях. А Генпрокурор Пшонка
повідомив, що Юлію Тимошенко підозрюють «у вчиненні організації розтрат чужого майна,
шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою
змовою групою осіб, в особливо великих розмірах» (справа «ЄЕСУ»), а також «у тому, що
будучи у 1996 році президентом ЕЄСУ спільно та за поперед-ньою змовою з колишнім першим
віце–прем’єр–міністром Павлом Лазаренком, із корисливих мотивів замовила та організувала
вбивство народного депутата Євгена Щербаня». На його думку, всі ці справи можна було
завершити в часи Кучми, але тоді не було політичної волі.
Генпрокурор зазначив, що під час вручення повідомлення про підозру засудженій
Тимошенко не було порушено жодного її права, у тому числі й права на захист. За його
словами, дана кримінальна справа буде передана до суду лише після проведення всіх
процесуальних дій, згідно з вимогами закону. «Тут немає жодного політичного підтексту, є
лише матеріали слідства та доводи захисту, після вивчення яких суд і прийме відповідне
рішення у справі», — підкреслив керманич Різницької.
Щербаня замовили на зустрічі з бандитами в Києві
Ще раніше, під час вечірньої прес–конференції у п’ятницю, одразу після зміни статусу
Тимошенко у справі Щербаня, Віктор Пшонка уточнив, що екс–Прем’єра може бути засу-джено
до довічного ув’язнення. Генпрокурор уточнив, що мотивами вбивства Щербаня у листопаді
1996 року в Донецьку були корисливі інтереси. За його словами, Тимошенко може вимагати
суду присяжних у ході розгляду цієї справи, слухання в якій будуть відкритими для
громадськості. А от матеріали про причетність Лазаренка до вбивства Щербаня виведені в
окреме кримінальне провадження, адже він поки що лишається недосяжним для українських
правоохоронців.
«Зібрані матеріали досудового слідства, які свідчать про те, що Тимошенко дійсно
замовила дане вбивство разом з Лазаренком, — каже Генпрокурор. — У матеріалах справи є
інформація про те, як Лазаренко і Тимошенко зустрічалися з керівниками організованого
злочинного угруповання. І Лазаренко, і Тимошенко здійснювали перерахування коштів. Перше
— 500 тисяч доларів особисто з бандою розрахувався Лазаренко. А потім 2,3 мільйона доларів
було перераховано, і це перерахування організувала Тимошенко». Нагадаємо, що раніше
перший заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін стверджував, що Тимошенко була знайома з
керівниками угруповання банди Кушніра, яка була на службі у Павла Лазаренка. «Ця банда
виконувала його доручення і замовлення в інтересах Юлії Тимошенко», — казав пан Кузьмін.
За даними джерел «УМ» у правоохоронних органах, саме Павло Лазаренко познайомив
Юлію Тимошенко із Кушніром та іншими керманичами банди. Під час свідчень в
американському суді (які наразі офіційно не передані українській стороні) Лазаренко
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підтвердив це. Звісно, всі ці дані слідству ще належить довести в суді. Наскільки
переконливими будуть докази Генпрокуратури, побачимо невдовзі.
А тим часом...
На позачерговій сесії Верховної Ради 29 січня опозиція вимагатиме створення ТСК щодо
арешту Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, відповідальності голів СБУ й МВС та відставки
Генпрокурора. Відповідного листа голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк направив
спікеру ВР учора. У документі сказано, що депутати хочуть заслухати інформацію
Генпрокурора Віктора Пшонки, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та голови СБУ
Олександра Якименка, зокрема щодо порушення працівниками правоохоронних органів
конституційних прав та визначених законом гарантій діяльності народних депутатів, яке
відбулося під час відвідування депутатами ув’язненої Юлії Тимошенко у харківській лікарні 18
січня. Порядок денний, запропонований «Батьківщиною», підтримує і партія «УДАР».
Партія регіонів готова допомогти опозиції зібрати голоси для проведення позачергової
сесії ВР «з питання Тимошенко». За словами «регіонала» Володимира Олійника, засідання ВР
має дати відповіді на такі питання: «Який справжній стан здоров’я Тимошенко і у чому
справжня причина її тривалих відмов брати участь у судових засіданнях? Чи мають підстави її
численні протести? Які умови її утримання в медичному закладі і чи дійсно вони гірші, ніж у
інших пацієнтів? І, врешті–решт, яке відношення має Тимошенко до вбивства Щербаня?».
На думку Олійника, Юлія Тимошенко повинна бути зацікавлена в розгляді справи у суді.
«Генпрокуратура зробила свою справу: провела досудове розслідування, заявила про те, що є
ознаки причетності Тимошенко та Павла Лазаренка до вбивства Щербаня, і передає матеріали в
суд, — каже Олійник. — Якщо обвинувачувана сторона вважає себе невинною, то, безперечно,
вона повинна домагатися публічного суду, а не опиратися. Вона повинна зробити все для того,
щоб розвіяти будь–які сумніви у суспільства. У народі є такий вираз: якщо ти часнику не їв, то і
запаху не буде. Тож якщо людина не винна, то вона у суді доведе свою невинність».
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2210/176/78670/

Інтернет-ЗМІ
Керівництво держави взяло участь в урочистостях з нагоди дня Соборності та
Свободи
Високий Замок
У День Соборності та Свободи України керівництво держави вшанувало пам’ять
видатних українців, поклавши квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку і Михайлу
Грушевському.
У церемонії взяли участь Президент Віктор Янукович, Прем’єр-міністр Микола Азаров,
Голова Верховної Ради Володимир Рибак, голова Київської міської державної адміністрації
Олександр Попов, члени Уряду, представники духовенства та громадськості.
http://www.wz.lviv.ua/news/26025
Ігор Калєтнік: "Питання про Кабінет міністрів Азарова ближче до літа постане
дуже гостро"
Левый Берег.ua
Номінування комуніста Ігоря Калєтніка на посаду першого заступника голови ВР
відбулося доволі неочікувано. Очевидно, якби не особиста довіра Президента Януковича та
низки верховних регіоналів, цього б не сталося. Друга, після Володимира Рибака, в
парламентській ієрархії людина має бути «своєю», надійною. До того ж, це дозволило
перетворити комуністів на надійних союзників, одночасно легітимізувавши їх у статусі
опозиції.
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Існують й інші, менш очевидні, але не менш значущі причини такого кадрового рішення.
Пам’ятаючи, що одним із пріоритетних завдань першої каденції Віктора Януковича є реалізація
проекту «земля», зрозуміти їх буде простіше. Власне, земля – єдиний по-справжньому
значимий масштабний актив, стратегічний контроль над яким поки що не встановлено. Хоч для
того, щоб заробити на ньому, зовсім необов’язково цю землю продавати чи купувати
(комуністи, до речі, виступають категорично проти продажу землі с/г призначення).
Отож, ланцюжок простий: згідно розподілу повноважень у КМУ, за аграрний напрямок
відповідає перший віце-прем’єр Арбузов, профільний міністр – Микола Присяжнюк
(вважається близьким одночасно до «Сім’ї» та легендарного «Юри Єнакієвського»), в
компетенції того ж Арбузова – зв’язки з ВР; зі боку парламенту за комунікацію з КМУ
відповідає Ігор Калєтнік, ну а відповідний парламентський комітет вдруге (!) – що теж,
звичайно, показово – очолив його батько, регіонал Григорій Калєтнік. Прості співпадіння?
Навряд. Втім, час покаже.
До переходу на роботу у парламент Ігор Калєтнік очолював Державну митну службу й
був на «хорошому рахунку» у Банкової. Головним чином тому, що демонстрував ефективність
– зумів суттєво збільшити надходження від митниці до держбюджету. Саме тому його
депутатство (на відміну від «самоуправства» «високопосадовців-бунтарів» – на кшталт Балоги
чи Порошенка – що подалися в парламент шукати кращого життя) не викликало обурення АП.
Навпаки, було відмічено високою парламентською посадою.
Наразі сходження Ігоря Калєтніка багато в чому нагадує аналогічні траєкторії руху
Сергія Ларіна та Олександра Вілкула. Їх, ефективних – даруйте за банальний штамп –
менеджерів, що надавали перевагу роботі «в полі», покликали «нагору», оскільки справи в
економіці геть кепські. Реноме влади – іще гірше. Ситуацію треба якось виправляти, а тих, хто
здатен це зробити (хоча б частково) – на пальцях однієї руки перерахувати. Володимира Рибака,
елементарно – з огляду на вік, в схильності до «якісного прориву» не запідозриш. В той час як
Ігор Калєтнік – молодий і доволі амбіційний, здатен забезпечувати у ВР отримання результату,
що вигідний владі. Впорається – піде далі. З ПР чи без. Ні – загубиться у вирі 2015-го року.
Своє перше, справді масштабне інтерв’ю на новій посаді Калєтнік давав в офісі
Компартії на Подолі. Окрасою переговорної кімнати, де ми розмовляли, слугував чималенький
макет легендарного крейсеру «Аврора».
Незадовго до входження в Раду, в одному з інтерв’ю, ви казали, що не маєте планів
навіть на головування в якомусь з комітетів, натомість отримали посаду цілого першого віцеспікера. Як відбувалося призначення? Які перемовини велися напередодні? Все сталося доволі
неочікувано.
Уже після того, як ЦВК оголосила результати виборів, зібрався пленум центрального
комітету КПУ. Власне, на пленумі обговорювали курс, стратегію, завдання, які постали перед
представниками нашої партії, що обралися народними депутатами. Також ми проаналізували
хід кампанії; було дано оцінку роботі обласних комітетів партії – наскільки якісно вони
відпрацювали.
Ви і аналіз кампанії встигли провести? Ні ПР, ні ОО цього досі не зробили.
Звичайно. В цілому, можна сказати, що виборча кампанія продемонструвала певні
тенденції. Наша партія отримала серйозну електоральну підтримку, адже ми маємо чітку
позицію, програму, діємо завжди послідовно, не визнаємо подвійних стандартів.
Про подвійні стандарти ще поговоримо. Повернемося наразі до віце-спікерства. Отож,
як це відбувалося?
Коли стало відомо про розподіл квот у новій Верховній Раді – якій політсилі які мають
відійти посади, зокрема комітети – і КПУ, згідно цього розподілу, отримала посаду першого
заступника голови ВР, в партії розгорнулася тематична дискусія.
Це відбулося буквально в переддень відкриття ВР, ось чому й виник ефект
«неочікуваності», про який ви згадали.
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Розглядалася не тільки моя кандидатура. Обговорювалися, приміром, кандидатура Ігоря
Алексєєва.
Мартинюка?
Це людина з величезним досвідом, відтак президія партії вирішила, що він має
зосередити свою увагу на роботі фракції, на навчанні наших молодших колег по парламенту.
Загалом, на цьому засіданні йшлося також про посади голів комітетів, їх заступників,
секретарів. Тож президія приймала комплексне рішення і рішення було одностайним.
Як особисто ви дізналися про те, що станете першим віце?
Дізнався від керівника фракції. Десь за півгодини до засідання президії відбулася наша
розмова – він повідомив, що є така думка й спитав як я реагуватиму, якщо буде відповідна
підтримка президії. Коли це питання розглядалося, ще, до речі, не було відомо, хто може
очолити ВР.
Перший віце – людина, яка веде засідання у час відсутності самого спікера. Власне, на
прикладі Мартинюка всі ми бачили, які рішення можна проводити, маючи елементарну
спритність та знання регламенту. Очевидно, що якби не особиста довіра Президента
Януковича та верхівки ПР, ви б ніколи не посіли крісло справа від Володимира Рибака.
Щодо довіри, питання, очевидно, не до мене. Але ви знаєте, що на посаду голови Митної
служби я буд делегований Компартією і пропрацював на цій посаді майже три роки. Саме в цей
час було напрацьовано та втілено новітнє Митне законодавство. Навіть МВФ визнало: введення
в дію цього Митного кодексу – одна з найпрогресивніших змін, що мала місце в державі
останнім часом.
На відміну від Мартинюка, ви є самостійною «бойовою одиницею», яка до того ж
виступає центром такої собі міні-групи впливу. Родина Калєтніків має у ВР цілих три
мандати: ваш, вашого батька та двоюрідної сестри. Потенційна «золота акція». Яку,
особливо ближче до 2015-го, у вас напевно виникне бажання використати.
Ніколи. І хоча кажуть «ніколи не говори ніколи», особливо в політиці, я заперечую саму
подібну можливість. Є, зрештою, твоє добре ім’я, репутація, які керують думками та вчинками.
Мій батько - член ПР, член політради, вдруге поспіль скликання він очолює земельний
комітет…
Місце «проекту земля» в першій каденції Віктора Януковича – окрема тема розмови.
Майже 15 років батько очолював колгосп-мільйонер, що показував найкращі врожаї,
виховав на буряківництві не одного Героя соціалістичної праці тощо. Батько йде своїм шляхом,
я – своїм. Мій батько – член Партії регіонів, чітко дотримується партійної лінії і ні про які
спекуляції «золотими акціями» тут взагалі йтися не може. Я це виключаю.
Моя двоюрідна сестра, Оксана Калєтнік була рекомендована КПУ на посаду члена
Нацради з питань телебачення та радіомовлення ще в той час, коли сама не була членом партії.
Ви, до речі, є членом партії? Оскільки однозначної інформації з цього приводу знайти не
вдалося.
Так, я є членом КПУ з 2007-го року. Щодо Оксани.
Логічно, що здобувши перемогу на окрузі як само висуванка, визначаючись із тим, в якій
команді їй працювати в ВР, вона приєдналася до КПУ. Причому вступила не тільки у фракцію,
а й у партію.
Це обман виборця. Очевидно, симпатії до КПУ у неї не в один день народилися. Тим
більше – була певна історія стосунків. То чому було про це чесно не сказати людям? Чи не з тієї
причини, що на Вінниччині їй би це, як кандидату в депутати, зашкодило?
Треба говорити про те, що ти здатен зробити для людей, коли уже обрався в парламент.
Не викривлюйте. Це зовсім інше.
Програма з якою йшла Оксана, як самовисуванець, повністю співпадає з програмними
засадами КПУ.
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Все зрозуміло. Як у вас складаються стосунки із політичною родиною Порошенко?
Зокрема на Вінниччині?
Та немає взагалі ніяких взаємин. Звичайні, робочі… Коли Петро Олексійович був
міністром економіки, ми ефективно співпрацювали…
Олексій Порошенко був головним суперником Оксани Єлманової на мажоритарному
окрузі, аж поки не зняв свою кандидатуру. Якби цього не відбулося, сумнівно, що їй би вдалося
виграти.
Домовленостей щодо зняття Олексія Порошенко між нашими родинами не було.
Офіційну версію відмови його від балотування ви знаєте – погане самопочуття, похилий вік.
Думаю, це цілком відповідає дійсності.
Наскільки мені відомо, на довиборах до Вінницької облради – там зараз вивільнився
один із округів – висуватиметься старший син Петра Порошенко. Думаю, якби в парламентську
кампанію його кандидатура виставлялася б на мажоритарці, шанси були би високими.
Відсутність у КПУ подвійних стандартів – неправда. М’яко кажучи. Скільки разів ви
утворювали коаліції з ПР? А які смішні пояснення цьому знаходилися! Для Мороза подібного
роду «співпраця» відомо чим закінчилася, Симоненко просто пощастило. Більше того, наразі
опозиція, відмовившись від боротьби за крісло першого віце-спікера, яке належить їй по праву,
зробила вам надзвичайний подарунок, легітимізувавши у якості опозиції.
По-перше, в Регламенті ніде не зазначено, що посада першого віце-спікера має бути
закріплена за опозицією.
Але завжди було саме так. Погодьтеся, це справедливо.
Не завжди було саме так, ні. Скоріше, це було питанням домовленостей, бажанням тієї
чи іншої партії домагатися свого. Окрім того, в цей раз опозиція отримала низку серйозних
комітетів.
Бюджетний, наприклад, який їм також належить по праву. От тільки чомусь його
очолив регіонал Гєллер.
Ні, отримали з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, по
боротьбі з корупцією, з питань економічної політики, з питань регуляторної політики, з питань
паливно-енергетичного комплексу. Опозиція має серйозні важелі впливу на відповідний процес
законотворчої роботи в ВР, також – контрольних функцій у ВР.
В Регламенті немає й рядка щодо необхідності створення коаліції.
Немає.
Але очевидно, що якби стійка більшість у влади набиралася, її б одразу оголосили.
Відтак, згадавши принагідно результати кампанії, можна констатувати, що влада, за
великим рахунком, ці вибори програла.
Очевидно, оцінку ситуації в ПР мають надавати вони самі. ..Компартія ніколи не
шарахалася зі сторони в сторону, як це робив Мороз. Компартія завжди займала конструктивну
позицію….
Співпраці з ПР. Говоріть вже як є.
Це не відповідає дійсності! Давайте проаналізуємо голосування, які зараз відбуваються
в залі. Що, мало таких, які підтримує і «Свобода», і ПР?
Питання про інше було, але зараз дозвольте просто уточнення.
Ви заперечуєте, що ваша посада символізує таку собі мовчазну коаліцію ПР і КПУ?
Ні, не символізує. Ми голосуватимемо виключно в рамках тих рішень, які затвердить
з’їзд, пленум і президія. Звичайно, можливе співпадіння наших програмних принципів, завдань,
з принципами і завданнями якої-небудь іншої політичної сили, не обов’язково тільки Партії
Регіонів.
Навіщо ви стали робити ремонт в кабінеті Мартинюка, що вас там не влаштовувало?
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ЗМІ, які про це писали, подали недостовірну інформацію. «Захоплення» кабінету
керівника служби першого віце-спікера парламенту не було, це не відповідає дійсності. А
ремонт в моєму кабінеті дійсно проводиться, причому за мої особисті кошти.
Однак, «ремонт» - назва доволі умовна, насправді – це дрібні якісь доробки,
«косметичні» такі, які дадуть змогу працювати в достойних умовах, що сприяють якісному
виконанню своїх службових обов’язків.
Бідний Адам Іванович! Виходить, він працював в недостойних умовах, неякісно
виконував роботу.
Я такого не казав. Просто кожна людина звикає до свого… (пауза)
Рівня?
Ні, не рівня. Просто така зона комфорту. Комусь подобається такий стиль, комусь –
інший, комусь – такий колір, комусь – інший. І якщо більшу частину свого життя ви проводите
на роботі… (пауза)
Що тут такого? Навіщо взагалі обговорювати якийсь там ремонт? Адже все зроблено в
рамках закону.
Ви не можете проводите його за власний кошт і ви це прекрасно знаєте. Нормативами
передбачено ремонтування приміщень ВР виключно за бюджетний кошт.
Але там немає ремонту!
Зміна шпалер – це вже ремонт!
Ні. Ремонт – це якщо зносяться перестінки… Хіба я не можу собі штори в кабінеті
поміняти?
Ну, до стадії Євгена Гєллера з власним санвузлом ви ще не дійшли, але ваша відповідь
цілком зрозуміла й абсолютно не дивує. Міняємо тему. Щодо аналізу виборчої кампанії. Ви
назвали її успішної для КПУ. Чи не обумовлено успіх – багато в чому – неприязню до діючою
влади, а не симпатіями до комуністів?
Компартія отримала підтримку майже в 14% і це ніяк не пов’язано із тим, що хтось може
бути незадоволений діями ПР.
Але навіть Єфремов – в інтерв’ю LB.ua - це визнавав!
Можливо, комусь би хотілося думати, що насправді так і є. «Регіоналам» теж потрібно
якось пояснювати стан речей (посміхається).
Ті, хто голосував проти влади, підтримали «Свободу». Ви знаєте про відсутність графи
«проти всіх», відтак «Свободу» підтримали навіть в тих регіонах, де це взагалі складно було
собі уявити. Електоральні показники столиці – аналогічно, їх зробили передовсім «незгодні».
Ненависть стала трендом цієї кампанії. Але на ненависті нічого не побудуєш.
Згодна, але заперечувати, що ті, хто не бажав підтримувати владу, але й не приймав
будь-яку опозицію, підтримували вас, все ж не варто. Якби це було не так, ви б мали
мажоритарників. Натомість у комуністів немає жодного мажоритарника. Жодного!
Відомо, наскільки серйозних обертів зараз в Європі набирає лівий рух. Або, от, в Росії,
Компартія подекуди набрала 45% голосів…
В РФ Компартія є «кишеньковою опозицією».
Але існують відповідні тенденції, які проявляються й в Україні. Так, жоден наш
мажоритарник не пройшов до ВР. Це свідчить про те, що в багатьох регіонах де наші кандидати
дійсно мали високі шанси, вони не отримали перемоги через досить серйозний
адміністративний супротив.
З боку влади?
Звичайно. Вони просто не могли конкурувати з кандидатами, що мали доступ до
бюджетних коштів.
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Зараз краще не згадувати як розподілялися гроші між регіонами при затвердженні
Радою бюджету на 2013 рік. Я правильно зрозуміла, що влада вам дуже сильно заважала на
цих виборах?
На цих виборах серйозну роль відігравав адмінресурс, відбувалися маніпуляції із
виборчим законодавством і ми, комуністи, цьому дали відповідну оцінку.
Влада сильно заважала КПУ в цю кампанію, правильно?
Повноцінну конкурентну боротьбу дуже сильно обмежував їх вплив, скажімо так.
Одна з тенденцій кампанії: високопосадовці масштабу Порошенко, Балоги, вашого, які
могли продовжувати працювати у виконавчій владі, раптом вирішивали йти в Раду. Офіційне
пояснення – бажання сприяти «покращенню» у якості законотворців. Неофіційна – інстинкт
самозбереження, намагання убезпечити себе напередодні 2015-го.
Я готовий був продовжувати службу в митних органах, але президія партії поставила
питання саме таким чином. І після того, як було констатовано, що ми не представляємо
жодного нашого члена партії в КМУ, прийняли рішення про мій перехід на роботу в Раду.
Інших варіантів не було.
Вас називають одним із головних спонсорів виборчої кампанії КПУ. Скільки ви особисто
витратили на виборчу кампанію?
Є відповідні звіти, офіційні, які Компартія передала до ЦВК. Там також прописано
фінансування з боку рядових партійців.
Скільки витратили особисто ви?
Я не мав витрат інших, окрім тих, які передбачені нашими офіційними партійними
правилами. Окрім того, всі депутати-члени нашої фракції двадцять відсотків зарплатні
перераховують на потреби партії.
З якими технологами комуністи працювали в цю кампанію?
Ви знаєте, що я навіть не йшов із посади у передвиборчу відпустку, відтак виборами
майже не займався. Керівником штабу був Ігор Алексєєв, тож ці питання краще адресувати
йому.
Щодо проблемних округів. Ви говорили, що на новій сесії ВР питання буде вирішено, а
м’яч знаходиться на полі КСУ. Однак, ПР невигідно прискорювати перевибори, оскільки немає
впевненості щодо того, що округи принесуть владі перемогу.
В зв’язку з тим, що існують певні розбіжності між рішеннями ВР і ЦВК щодо
проведення цих виборів, було оформлено відповідне подання до Конституційного суду. Власне,
єдиного органу, повноважного розставити крапки над «і». Наша, Комуністичної партії, позиція
в тому, що вибори повинні відбутися якнайскоріше. Причому не в п’яти, а в шести округах –
нинішній міністр оборони, що обирався за мажоритарною у Севастополі, також повинен
скласти мандат.
Два проблемних округи є столичними. Чи можливо сумістити ці довибори із виборами
мера Києва?
Не вважаю подібне суміщення за доцільне, хоча столиця, безперечно, якнайшвидше
повинна отримати легітимного керівника.
Як суб’єкт законодавчої ініціативи, ви цілком можете ініціювати питання.
На рівні партії ми це поки не обговорювали.
Комуністи готові висувати у Києві свого претендента?
Безперечно. Однак, конкретики у цьому питанні я поки надати не можу.
Симоненко пояснив факт підтримки комуністами Кабміну Азарова бажанням дати ПР
можливість реалізувати свої передвиборчі обіцянки, зазначивши, зокрема, що комуністи
дають владі на це «певний час». Скільки саме часу, можете конкретизувати?
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Думаю, до кінця другої сесії ВР, тобто – ближче до літа – питання постане дуже гостро.
У червні-липні ми говоритимемо про необхідність заслуховування звіту Уряду, надання оцінки
його діяльності.
Раніше ви доволі критично висловлювалися щодо доцільності створення мегаміністерства на зразок нинішнього Міністерства доходів та зборів. Втім, це було ще 2011-го,
у розпал вашого конфлікту із Хорошковським. Станом на сьогодні: як ви сприймаєте
переформатування структури КМУ – зі знаком плюс чи знаком мінус?
Дуже не хотілося, щоб замість об’єднання відбулося поглинання – податковою службою
митної служби. За останні два-три роки у роботі Митної служби відбулося багато позитивних
змін, які не повинні бути втрачені унаслідок цієї трансформації.
Давайте простіше: за часів вашого перебування у керма служби, митниця стала одним
із головних джерел наповнення державного бюджету. У «донецьких» на носі 2015-й рік і вони
керуються примітивною логікою: якщо тут, на кордоні, можна отримати «кєш», значить
треба цю можливість використовувати.
Ідея в тому, щоб при цьому об’єднанні існуючі різновідомчі інтереси скласти в єдине
ціле й дати змогу фіскальній системі працювати в новому форматі. Безперечно, головне
завдання новоствореного міністерства – наповнення державної скарбниці. Відтак, якщо раніше
митна служба могла мати якісь претензії до податкової – щодо взаємодії – і навпаки, то тепер
такої можливості немає. Плюси і мінуси цього об*єднання зрозумілі, яким чином воно буде
імплементоване – питання найближчих місяців, часу «на розкачку» у них немає.
Відомо, що ви хотіли зберегти вплив на своє відомство і це могло бути реалізовано
через призначення на посаду голови вашого першого заступника. Ситуація досі залишається
невизначеною. Чи зберігаєте ви вплив на вертикаль – не кажучи про те, як номінально
називається відомство?
Створене міністерство не передбачає збереження вертикалі, що існувала раніше – як у
митниці, так і у податковій. Тому говорити, що я претендую на збереження якоїсь там вертикалі
неможливо – її вже просто не існує. Разом з тим, ви знаєте: я віддав службі на митниці майже
17років, природно – маю особисті відносини не тільки і низкою керівників, але й рядових
інспекторів. Ці дружні відносини не залежать від того, які посади ці люди займають.
Однак, говорити, що сьогодні я ставлю перед собою цілі, аби хтось із них залишився на
посадах, було би неправильно.
Які у вас взагалі відносини з Клименко?
Досить рівні. Ми працювали, довгий час, як колеги. ..
Вперше питання про об’єднання відомств постало, як зазначалося, 2011-го. Тоді ви
виступали категорично проти. Як тоді здавалося – з огляду на ваш особистісний конфлікт з
паном Хорошковським. Що тоді насправді відбувалося? Минув час, ви можете розказати.
Це все були видумки та плітки. Дійсно, перейшовши в ВР, намагався йому – як людині,
що вперше перейшла на роботу в Митну службу – щось підказати, по-доброму порадити.
Однак, перший час взаємовідносини були напружені. Групи впливу, які оточили його від
початку, провокували відомі кроки, які – як він сам потім визнав – були не зовсім правильними.
Коли СБУ арештовує низку ваших високопосадовців, влаштовує «шмон» на тій же
Одеській митниці, це складно кваліфікувати «видумками» ті «плітками».
Це були перші такого роду спільні операції підрозділів внутрішньої безпеки митниці та
СБУ. Якщо були порушення на митниці – СБУ мало реагувати. Я це завжди підтримував і
підтримую. До речі, жоден керівників митниці регіонального рівня – незважаючи на всі плітки
– не був арештований.
Весною 2011-го йдеться про об’єднання двох відомств в одне, ширяться чутки щодо
підписання президентом указу на ваше звільнення, паралельно фіксуються активності Сергія
Тігіпка щодо вашої дискредитації, в публічному просторі на вас нападає Хорошковський.
Назвати це чутками? Даруйте. Швидше – особистісний конфлікт з Хорошковським та війна за
«потоки».
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Ні, такого ніколи не було тоді і немає зараз.
А як зараз складаються відносини з Тигіпко?
Нормально. Конструктивно, ми регулярно спілкуємося і дискутуємо.
Ви не питали, чому він тоді просував ваше звільнення, чому активісти «Сильної
України» виступали рупорами публічної кампанії проти вас?
Добре, що підказали – я обов’язково його запитаю.
До цього часу не запитували?
Ні. А навіщо запитувати про те, на що ніколи не отримаєш правдивої відповіді?
В один із перших днів роботи Ради всередині ПР було створено неформальну групу на
чолі з Сергієм Тігіпко. Групу з числа людей, умовно близьких до Пінчука та Фірташа.
Фракція ПР дуже велика, нею непросто керувати і створення підгруп…
Підгрупи – зовсім інше, я кажу про неформальне об’єднання, що його очолив Тігіпко.
На сьогодні я не спостерігаю у партії влади яких-небудь процесів, що давали б підстави
думати про наявність там серйозних проблем і розбіжностей.
Голосування за Соркіна вас у цьому не переконало?
Ні, адже пана Соркіна таки призначили головою НБУ.
Вам не здається, що такі «центробіжні» тенденції вже в 2013-му закладають вельми
хитку базу для 2015-го?
Наша партія дала оцінку виборам 2012-го року. Щодо 2015-го, аналізом ситуації ми поки
не займалися, хоча зрозуміло, що ми до них готуватимемося й обов’язково братимемо у них
участь. Разом із тим, говорити, що країна вступила у стадію підготовки до 2015-го року вже
сьогодні, було б передчасно.
Але вже розгорнуто штаб імені Андрія Клюєва, вже проводяться – у низці східнопівденних областей – збори бюджетників. Ви цього не знати не можете.
(після паузи) Думаю, ця інформація не цілком відповідає дійсності.
Станом на січень 2013-го, чи можете ви сказати, що ваш президент – Віктор Янукович?
Так, безперечно. Віктор Янукович – легітимно обраний президент. Більше того, 2004-го
він також був легітимно обраний президентом, а так званий «третій тур» тоді було проведено
незаконно.
Ви б хотіли, щоб він повторно очолив державу 2015-го?
Я б хотів, що б у 2015-му вибори пройшли чесно, легітимно і громадяни мали змогу
віддати свій голос тій людині, якій вони найбільше довіряють.
http://lb.ua/news/2013/01/21/186398_igor_kaletnik_pitannya_pro_kabinet.html?utm_source=l
bua&utm_medium=link&utm_campaign=mainarticle
Кузьмин станет грозой алиментщиков
CommentsUA
Каждый месяц в Украине происходят тысячи бракоразводных процессов. Сотни из них
заканчиваются судами, после того, как бывшие жены и мужья не могут полюбовно поделить
детей и имущество. Но никогда ранее этими вопросами не занималось Главное следственное
управление Генпрокуратуры. Теперь, взяв под свое крыло уголовное дело по факту неуплаты
алиментов народным депутатом, защитником Юлии Тимошенко Сергеем Власенко, глава
управления, первый заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин рискует войти в историю как
гроза алиментщиков…
Стоит отметить, что история бракоразводного процесса Власенко и Окунской длится
уже более четырех лет. И это притом, что сам брак просуществовал чуть больее двух лет. В
СМИ неоднократно появлялись скандальные взаимные претензии бывших супругов. В
частности, Окунская заявляла, что Власенко якобы поднимал на нее руку, а также неоднократно
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требовала раздела имущества и выплаты народным депутатом алиментов. В свою очередь,
«бютовец» пытался получить права на детей и, в частности, общую дочь Полину.
Конфликт Власенко-Окунская всплывал и в ходе судебных заседаний по «газовому»
делу Юлии Тимошенко в 2011 году. Тогда Власенко якобы уехал в командировку для сбора
доказательств невиновности экс-премьера. Однако Окунская была тут как тут – и публично
«заложила» экс-супруга, заявив, что он в это время был в Украине. Далее последовало
выступление Окунской на прямом эфире у Савика Шустера, где она сказала: Власенко
«неплохой человек, но очень плохо относится к детям с моральной точки зрения». Новый виток
истории приключился в декабре 2012 года, когда якобы из-за заявления бывшей супруги
Госпогранслужба запретила нардепу выезд из страны.
И вот теперь к неуплате алиментов добавились еще два уголовных дела. Как объяснил
сам Власенко, одно касается «сворованного» им у Окунской автомобиля Subaru, который ему
же и принадлежит. История с семейным Subaru тоже уже всплывала в СМИ: экс-жена нардепа
поведала миру, что автомобиль был ей подарен самим Власенко. Но документы на подарок до
сих пор оформлены на него. Если это правда, то уголовное дело по машине, мягко говоря,
притянуто за уши. Третье же дело тоже выглядит как анекдот: два года тому назад Окунская, по
словам Власенко, пришла к нему ночью с работником соцслужб, стала стучать в дверь ногой, а
после того, как политик открыл, начала снимать его на мобильный телефон. Правда,
абсурдности происходящему добавил сам Власенко – он отобрал у своей бывшей супруги
телефон и стер «кино». Теперь Сергею Владимировичу за это шьют разбой и семь лет тюрьмы.
Вот такая «Санта-Барбара» по-украински.
А если серьезно, то уголовное преследование защитника Юлии Тимошенко прекрасно
ложится в термин – «политическое преследование». Во-первых, он не только защитник экспремьера, но и человек, обеспечивающий прямую связь Тимошенко с ее политическими
соратниками на воле. Если допустить, что в парламенте найдется 226 голосов за снятие с него
депутатской неприкосновенности с последующим арестом, то Юлии Владимировне придется
передавать свои мысли разве что стенам. Во-вторых, Власенко – народный депутат. И для
снятия с него неприкосновенности нужны веские доказательства. Напомним, за всю историю
украинского парламентаризма депутаты снимали неприкосновенность со своих коллег лишь
пять раз – с Ефима Звягильского, Павла Лазаренко, Николая Агафонова, Виктора Жердицкого и
Виктора Лозинского. Четверо из этой пятерки сели в тюрьму. А со Звягильского все обвинения
были сняты. Причем, четверых подозревали в серьезных экономических преступлениях, а
Лозинского – в убийстве. Большой вопрос – согласятся ли нынешние депутаты снять
неприкосновенность с Власенко, учитывая три момента. Первый – все три уголовных дела
против него абсурдны и явно не тянут на то, чтобы он стал шестым в списке «лишенных
мандатов». Второй момент – Власенко является членом украинской делегации в ПАСЕ. И если
украинская власть решила дискредитировать его перед Европой, то это у нее не получится. Как
до этого не удалось дискредитировать сливами электронной переписки Григория Немырю и
дочь Тимошенко Евгению…
http://comments.ua/politics/383395-kuzmin-stanet-grozoy-alimentshchikov.html
Балога вніс на розгляд Верховної Ради законопроект щодо вищої освіти
Народний кореспондент
Лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога вніс на розгляд
Верховної Ради законопроект "Про вищу освіту", який спрямований на підвищення якості
української освіти та інтеграції України до Єдиного європейського простору вищої освіти,
зокрема через запровадження трьохрівневневої ступеневої освіти. Про це УНН повідомили у
прес-службі Єдиного Центру.
Як йдеться у повідомлені, законопроект передбачує збереження традиційних для
України рівнів молодшого спеціаліста, також ступеня доктора наук. Крім того, законопроект
передбачає спрощення механізмів визнання іноземних дипломів про вищу освіту. Це створює
додаткові умови для повернення в Україну громадян, які отримали освіту за кордоном.
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"Враховуючи міжнародний досвід, законопроектом пропонується започаткувати
Національну агенцію з якості вищої освіти, як незалежного, постійно діючого колегіального
органу. Він відповідатиме за формування та діяльність системи забезпечення належного рівня
вищої освіти. Документ також встановлює принцип рівності вишів усіх форм власності та їх
професорсько-викладацького складу. Розширюються гарантії рівного доступу громадян до
вищої освіти за рахунок вдосконалення ЗНО. Врегульовується процедура обрання ректорів
ВНЗ, на основі вирішального права трудового колективу", - йдеться у повідомлені.
За словами нардепа, цей законопроект є "результатом роботи громадськості, а не влади,
чи опозиції".
"Над документом більше року працювала робоча група з освітян, вчених, ректорів і
студентів. Це люди, які дуже хочуть, щоб новий закон дав можливість освіті і науці
розвиватися", - заявив політик.
Під час праці над документом робоча група під керівництвом академіка Михайла
Згуровського врахувала понад 5 тис. пропозицій, поданих 120 установами, вищими
навчальними закладами, недержавними вітчизняними та міжнародними професійними
організаціями й багатьма фахівцями.
http://nk.org.ua/glavnye-novosti/29090-baloga-vnis-na-rozglyad-verkhovnoji-radizakonoproekt-shchodo-vishchoji-osviti
Фирма запорожского нардепа получит из бюджета 50 миллионов
Запорожье. Комментарии
Фирма, соучредителем которой является бердянский бизнесмен и по совместительству
народный депутат Украины Александр Пономарев, заключила ряд договоров на поставку
нефтепродуктов государственному предприятию «Укрзалізничпостач». Об этом, как передает
корреспондент портала «Запорожье. Комментарии» пишут «Наши гроши».
ГП «Укрзализнычпостач» 15 января по результатам тендеров заключило ряд соглашений
на поставку продуктов нефтепереработки на 187 миллионов гривен.
Для региональных железных дорог заказано смазочные материлы, масла и смазки
различных марок. Однако данные о стоимости отдельных товарных позиций на сайте
«Вестника государственных закупок» размещен в файлах, которые недоступны для просмотра.
ООО «Левада-Палас» получит 142,30 млн грн. Компанию основал дончанин Вячеслав
Ярошенко, известный как представитель группировки народного депутата от Партии регионов
Юрия Иванющенко. Впоследствии фирму перерегистрировали на харьковчанина Юрия
Перевозника. Фирма начала выигрывать государственные тендеры в 2012 году и получила
подряды уже на 165 290 000 грн.
ООО «ТД Агринол» получит 44,97 млн грн. Учредителями компании являются жители
Бердянска - Леонид Зотов, Юрий, Александр и Руслан Пономарев, Михаил Какушадзе, Игорь
Добыча. За последние пять лет фирма получила государственные подряды на 412, 910 млн грн
http://zp.comments.ua/news/2013/01/22/112440.html

Блоги
Вадим Колесніченко "Фридом Хаус" наносит ущерб демократии и правам
человека в мире»
pravda.com.ua
Американская квазиобщественная организация "Фридом Хаус", чей бюджет
финансируется на 66-80% посредством грантов Госдепом и Управлением международного
развития США, в руководстве которой – американские чиновники и, даже, бывший (насколько
это возможно) директор ЦРУ обнародовала очередной свой обзор "Свобода в мире" за 2013 год.
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Этот документ, который думающие люди часто называют "балансирующим между
политической ангажированностью и банальным непрофессионализмом", в этот раз приобрел и
другие оттенки – неприкрытой украинофобии и предвзятости.
Так, "эксперты" этой организации, ничтоже сумяшеся, поставили, по им же выдуманной
оценке – "уровню свободы", Украину в один ряд с таким странами как Колумбия (вялотекущая
гражданская война, власть наркокартелей), Египет (системное социальное противостояние,
регулярные жертвы со стороны протестующих, исламизация страны), Косово (торговля
людьми, наркотиками, оружие, вооруженное подавление выступлений сербской общины),
Ливан (вялотекущая гражданская война, террористическая деятельность), Ливия (исламизация
страны, дезинтеграция, социальное насилие и противостояние вооруженных группировок),
Марокко (авторитаризм и проблема терроризма), Нигер, Пакистан (авторитаризм, состояние
гражданской войны), Сера Лионе (гражданская война), Тунис (социальная и политическая
нестабильность), Уганда (авторитаризм, гражданское противостояние).
При этом, Украине ставят в вину "политически мотивированные заключения лидеров
оппозиции" (решения судов вступившие в законную силу), "недостатки парламентских
выборов" (не победила оппозиция?), и "новый закон в пользу русского-говорящей части
населения" (остановлен ксенофобский кур предыдущего Президента?). В связи с эти, по
мнению "Фридом Хауса" и в их рейтинге, Украина за период 2009-2013 гг. потеряла 16 балов, в
то время как Ливия и Тунис набрали по 35, а Египет с Зимбабве – по 13.
И, это по сравнению со странами, в которых десятки тысяч людей погибли в
гражданских войнах, и продолжают погибать, преследуют и убивают журналистов и
инакомыслящих, отсутствуют элементарные гарантии социальной безопасности, фактически не
функционируют демократические институции?
И это только за то, что граждане Украины, хоть в части регионов, и даже не во всех
случаях, по настоянию ООН, Совета Европы, ОБСЕ, Европейского парламента, получили
равные права, были устранены предпосылки для этнического и этнокультурного конфликта в
обществе; а бывшие и действующие высокие должностные лица в рамках борьбы с коррупцией
получили должное наказание за доказанные преступления?
Понятно, что цена таким рейтингам, написанным на коленке у Госдепа, под конкретный
политический заказ недоброжелателей Украины, ломаный грош в базарный день. Они не
соответствуют минимальным стандартам "экспертности" и "взвешенности", не являются ни
независимыми, ни хоть как-то обоснованными, продолжают риторику в духе "Холодной
войны" и "Оси зла". Складывается впечатление, что авторы этого "рейтинга" до сих пор не
отошли от просмотра фильмов американской пропаганды, в которых тупые и вечно пьяные
"советские" ("украинские"), верхом на медведях, в шапке-ушанке и шашкой наголо замышляют
что-то плохое против "демократических" США, развязавших за последнее двадцатилетие
больше войн, чем все остальные страны мира вместе взятые.
Поэтому, прежде чем писать откровенные глупости, попахивающие неприкрытой
украинофобией, приглашаю "экспертов" "Фридом Хауса" хотя бы посетить Украину и
ознакомиться с предметом, о котором пишешь, пообщаться с людьми и специалистами,
деятельность которых оцениваешь, встретится с теми ж организациями национальных и
языковых меньшинств – этот минимальный стандарт демократии и профессионализма был
грубо нарушен.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/kolesnichenko/50fd21eda5291/

Телебачення і радіомовлення
Власенко ожидает, что его вот-вот арестуют
Интер, Подробности
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Сергей Власенко, адвокат Юлии Тимошенко ждет ареста. Об этом он сам сообщил
сегодня журналистам. И показал постановление суда о начале уголовного производства по трем
эпизодам.
Пообщаться на тему обвинений мы пригласили самого Сергея Власенко. Он на прямой
связи со студией. Сергей Владимирович - добрый вечер.
Сергей Владимирович, все же - чем Вас обвиняют?
Сергей ВЛАСЕНКО, адвокат Юлии Тимошенко: Самое смешное то, что эти обвинения
возникли 2 недели назад по требованию Рената Кузьмина. Моими вопросами занимается
главное следственное управление по расследованию особо опасных дел. На данный момент мне
известно о существовании двух уголовных дел. Первое - это якобы за невыполнение мною
судебного решения в гражданском деле. Дело начато 16 января, хотя в то же время у меня
имеется квитанция, согласно которой у меня нет никаких задолженностей ни по одному
судебному решению. Второе дело - это разбой, который заключается в том, что я пытался
завладеть мобильным телефоном, карающееся заключением на срок до 7 лет. По моей
информации Янукович дал команду в течение двух недель снять с меня депутатскую
неприкосновенность на основании этих двух дел.
Сергей Владимирович, а вот в прокуратуре говорят, что Вы - цитирую - вводите
общественность в заблуждение. Предлагаю послушать прямую речь.
Андрей КУРЫСЬ, начальник управления ГПУ по расследованию особо важных дел:
- Власенко говорит, что в течение двух недель он будет арестован, и опять вводит
общественность в заблуждение, потому что все знаю, что Власенко является народным
депутатом и законодательством предусмотрена определенная процедура для привлечения
депутата к уголовной ответственности.
Сергей Владимирович, что Вы скажете по этому поводу?
Я сказал о том, что на решение вопроса о снятии с меня неприкосновенности как раз и
необходимы две недели.
То есть, Вы считаете, что в парламенте наберется большинство по вашему вопросу?
- Я не знаю, это вопрос к моим коллегам, которые подконтрольны улице Банковой в
решении таких заказных вопросов.
А не собираетесь ли Вы, по примеру некоторых Ваших коллег уезжать из Украины и
просить политического убежища в какой-либо стране?
Я не могу уехать из страны, поскольку я являюсь заложником. Есть решение суда,
запрещающее мне покидать страну. Но родную страну покидать я не собираюсь, даже если
будет такая возможность.
Спасибо. На связи был адвокат Юлии Тимошенко и народный депутат Сергей Власенко.
Украина проиграла в украинском суде. Высший хозяйственный суд сегодня вынес
окончательный вердикт, который не подлежит обжалованию. Украинское правительство
должно выплатить Минобороны России свыше 3 миллиардов гривен - это долг корпорации
ЕЭСУ. Суд оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций. По
версии российской стороны, долги появились в конце 90-х годов. Тогда корпорацию
возглавляла Юлия Тимошенко. Бывший глава правительства Павел Лазаренко подписал
договор о поставках товаров российскому Министерству - под гарантии государства. И эти
обязательства не были выполнены. Украинская сторона настаивала, что сроки исковой
давности уже давно истекли.
Александр КОВАЛЬЧУК представитель корпорации ЕЭСУ: В будь якому випадку строк
позовної давності минає не пізніше ніж через 10 років як суд розпочався. Навіть суд першої
інстанції, вказав, що перебіг почався в 2001 році. В будья якому разі проста аріфметика
показую, що строк позовної заяви закінчився.
Игорь ПОЛЕВЕЦ, представитель Министерства обороны РФ: Как в суде первой
инстанции так и в апелляционной - не представили ни одного доказательства, подтверждающее
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то, что данная организация выполнила те 4 решения арбитражного суда Москвы, и погасила
задолженность перед министерством обороны.
Зустрічі лідерів країн Євросоюзу з українською опозиціює перед самітом УкраїнаЄС просить Яценюк
5 канал, Час новин
Зустрічі лідерів країн Євросоюзу з українською опозиціює перед самітом Україна-ЄС просить лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк.
Із таким проханням він звернувся до послів Європейських країн, під час зустрічі. Він
зауважив , що українські опозиціонери розуміють всю важливість підписання Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС. Але водночас без вирішення внутрішньополітичних проблем, у
першу чергу, питання колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, такий шлях неможливий.
Нагадаємо, саміт Україна-ЄС запланований на 25 лютого у Брюсселі.
Асреній ЯЦЕНЮК, лідер фракції "Батьківщина": "Я буду пропонувати нашим
європейським друзям, щоб перед самітом Україна-ЄС обов’язково лідери європейських держав
зустрілися з українською опозицією для того, щоб почути нашу позицію, і для того, щоб
допомогти Україні дійсно стати європейською країною, і для того, щоб припинилися політичні
переслідування. Тому сьогоднішня наша зустріч спрямована не лише на нову форму співпраці
з ЄС, а на те, щоб ЄС усвідомив, що Україна представлена як українською владою, так і
українською опозицією. І ми сподіваємося, що перед самітом Україна-ЄС українська опозиція
отримає можливість висловитися і отримає можливість бути почутою".
Вищий господарський суд не задовольнив касацію Кабінету Міністрів на позов
Російської Федерації
УТ-1, Підсумки дня
Вищий господарський суд не задовольнив касацію Кабінету Міністрів на позов
Російської Федерації.
Сьогоднішнє рішення остаточне й оскарженню не підлягає. Україна мусить сплатити
борги компанії ЄЕСУ, якою в 90-х керувала Юлія Тимошенко. Оборонне відомство Росії
звернулося до уряду України з вимогою сплатити борг "Єдиних Енергетичних Систем". Це
понад три мільярди гривень. На початку 90-х під держгарантії уряду Павла Лазаренка ЄЕСУ в
обмін на газ зобов'язалася поставити продукцію для російських військовиків. Щоб стягнути
борг, ті подали до суду. Українська сторона переконувала: державні гарантії на його виплату не
надавали.
24-го січня Генпрокуратура розпочне слідчі дії з Юлією Тимошенко в справі про
вбивство Євгена Щербаня
24-го січня Генпрокуратура розпочне слідчі дії з Юлією Тимошенко в справі про
вбивство Євгена Щербаня. Якщо екс-прем'єр визначиться зі своїми захисниками. На роздуми
вона попросила 72 години, кажуть у ГПУ.
У Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ запевняють:
обвинувачення зацікавлене в тому, щоб процес відбувся за всіма нормами закону. Минулого
тижня Генпрокурор Віктор Пшонка оголосив про завершення слідства в справі про вбивство
Євгена Щербаня, яке сталося 96-го року. Підозрюваними в організації злочину визнали Юлію
Тимошенко й Павла Лазаренка. Повідомлення про підозру у вбивстві Тимошенко вручили
особисто.
Андрій КУРИСЬ, начальник Головного управління з розслідування особливо важливих
справ ГПУ: Право давать показания - это право подозреваемого. Если Юлия Владимировна
заявит следователям о том, что она хочет давать показания - она обязательно будет допрошена.
В настоящий момент Юлия Владимировна определяется с теми защитниками, которые будут
осуществлять ее защиту. Поэтому следственные действия с ней пока не проводятся.
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Українська опозиція підготувалася до зимової сесії ПАРЄ
Радіо Свобода, Ранкова Свобода
Парламентська асамблея Ради Європи 21 січня у Страсбурзі почне свою зимову сесію.
Головними темами цих засідань, що триватимуть до кінця тижня, буде розгляд ситуації з
правами людини в Азербайджані, виступи президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та
єврокомісара з питань розширення й сусідства Штефана Філе. З доповіддю щодо недоліків
діяльності Страсбурзького суду у вівторок планує виступити депутат від Партії Регіонів Сергій
Ківалов.
Упродовж тижня у страсбурзькій штаб-квартирі ПАРЄ мають проаналізувати, як
Азербайджан виконує свої зобов’язання перед Радою Європи. Зокрема, особливу увагу під час
дебатів мають приділити ситуації із політичними в’язнями у цій країні.
Депутат Володимир Ар’єв, який є членом постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ від
фракції партії «Батьківщина», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода про необхідність порушення
питання «українських політичних в’язнів».
Незважаючи на попередні розгляди цього питання, ситуація не змінилася і навіть
погіршилася
Володимир Ар’єв
«У цьому контексті ми будемо говорити й про українських політичних в’язнів. У даному
разі саме та частина української делегації, що представляє фракцію партії «Батьківщина», буде
наполягати, щоб на одній з наступних сесій ПАРЄ (навесні чи влітку) було розглянуте питання
політичних в’язнів в Україні, оскільки, незважаючи на попередні розгляди цього питання,
ситуація не змінилася і навіть погіршилася», – стверджує Володимир Ар’єв.
Водночас перед депутатами ПАРЄ на нинішній сесії також стоїть завдання визначитися
щодо стану свободи слова на європейському континенті. На цьому тлі представники
опозиційних сил делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї також мають намір
порушити проблеми свободи преси в Україні.
Особливе місце у порядку денному зимової сесії посідає питання гуманітарної ситуації у
регіонах Грузії та Росії, які були охоплені війною 2008 року. Планується, що за підсумками
обговорень депутати ухвалять окрему резолюцію. Однак, за інформацією російської преси,
делегація від Росії має намір опротестувати цю резолюцію. Голова делегації Олексій Пушков
перед початком роботи сесії заявив, що «проект резолюції є надто критичним і
заполітизованим».
Серед інших тем порядку денного сесії також значиться створення підґрунтя для
майбутньої конвенції Ради Європи у сфері боротьби із незаконною торгівлею органами,
тканинами і клітинами людського походження.
«Я не уявляю, з яким обличчям буде звучати ця доповідь»
У вівторок, коли розглядатиметься тема «Забезпечення життєдіяльності Страсбурзького
суду з прав людини», із доповіддю планує виступити депутат від Партії Регіонів Сергій
Ківалов. Однак, щодо його виступу член постійної делегації Верховної Ради в Парламентській
асамблеї Ради Європи Сергій Соболєв має свій коментар.
«Це явний конфлікт інтересів, де зацікавлена особа, яка прямо фактично згадується в
рішеннях. Я думаю, ця тема підпадає під відповідну конвенцію – конфлікт інтересів. Я не
уявляю, з яким обличчям буде звучати ця доповідь», – заявив пан Соболєв.
Нещодавно Європейський суд із прав людини зобов’язав Україну поновити Олександра
Волкова на посаді судді Верховного Суду України, якого парламент звільнив з посади в червні
2010 року за порушення присяги. Сергій Ківалов на той час був головою парламентського
комітету з питань правосуддя і членом Вищої ради юстиції.
Тим часом урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар
Кульчицький заявив, що Україна має намір оскаржити рішення Європейського суду з прав
людини про поновлення Олександра Волкова на посаді судді Верховного Суду України. За його
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словами, для подання скарги українська сторона має 3 місяці від моменту оголошення ЄСПЛ
цього рішення.
Водночас представники української влади заперечують існування в Україні політичних
в’язнів і вчинення політичних переслідувань. Зокрема, Генпрокурор Віктор Пшонка на зустрічі
з представниками іноземних дипломатичних місій наголосив напередодні, що, зокрема, у справі
Юлії Тимошенко «…немає жодного політичного підтексту, є лише матеріали слідства та
доводи захисту, після вивчення яких суд і прийме відповідне рішення...».
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