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Друковані видання
Україна зацікавлена у збереженні високої динаміки політичного діалогу з ЄС
"Голос України"
Україна зацікавлена у збереженні високої динаміки політичного діалогу з Європейським
Союзом, у тому числі на найвищому рівні. На цьому наголосив Голова Верховної Ради України
Володимир Рибак під час зустрічі у середу з Головою Представництва ЄС в Україні Яном
Томбінським.
«Сьогоднішній етап у відносинах нашої держави з ЄС є особливо важливим», — сказав
В. Рибак.
Глава парламенту зазначив, що українська сторона докладає послідовних зусиль з метою
забезпечення подальшого прогресу в процесі реформ, у тому числі у сферах, до яких прикута
найбільша увага ЄС. У цьому контексті, наголосив він, Верховна Рада зосередить свої зусилля
на схваленні відповідного законодавства.
Керівник парламенту висловив упевненість, що українська Сторона буде готова
представити відповідний прогрес під час ключових заходів по лінії Україна—ЄС, зокрема,
саміту Україна—ЄС, який відбудеться 25 лютого 2013 року в Брюсселі, Ради з питань
співробітництва Україна—ЄС, що пройде 24—25 червня 2013 року в Люксембурзі, а також
саміту «Східного партнерства», що запланований на 28—29 листопада 2013 року у Вільнюсі.
Він також запевнив Я. Томбінського, що з метою активного розвитку взаємодії у
двосторонньому форматі, в рамках Комітету парламентського співробітництва Україна—ЄС, а
також у багатосторонньому вимірі Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ найближчим часом
буде сформовано відповідні структури.
Голова Верховної Ради підкреслив, що Україна зацікавлена у якнайшвидшому
підписанні Угоди про асоціацію та набранні нею чинності. «Особливої уваги в цьому контексті
заслуговує поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі, створення якої передбачено
Угодою, — сказав він, додавши, що «укладення Угоди про асоціацію буде найкращим
стимулом для України з точки зору подальшого проведення всеосяжних реформ, посилення
демократичного розвитку та верховенства права». В. Рибак висловив упевненість, що 16-й саміт
Україна—ЄС стане важливим етапом на шляху до підписання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, а також переходу до другої Імплементаційної фази Плану дій з візової
лібералізації.
Говорячи про подальше спрощення візового режиму між Україною і ЄС, В. Рибак
відзначив важливість швидкого набрання чинності Угодою про внесення змін до Угоди про
спрощення оформлення віз. «Верховна Рада готова швидко розглянути відповідний
законопроект», — запевнив він.
Своєю чергою, Я. Томбінський висловив сподівання, що до саміту «Україна—ЄС»
будуть прийняті усі необхідні рішення. У контексті законодавчого забезпечення цих рішень він
висловив переконання, що найважливішим є «належне впровадження законів, їх стабільність та
прозорість».
Сторони також обговорили питання щодо участі Єврокомісара з питань розширення та
Європейської політики сусідства у Європейській Комісії Штефана Фюле у засіданні Верховної
Ради України. В. Рибак також поновив запрошення Президенту Європейського Парламенту п.
М. Шульцу відвідати Україну найближчим часом.
Виступ Єврокомісара перед народними депутатами України заплановано на 7 лютого
2013 року. На засідання будуть запрошені представники дипломатичних місій в Україні.
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=278520
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Законодательные инициативы власти не нашли поддержки у украинцев
Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина)
Вчера Центр им. Разумкова обнародовал результаты социологического исследования об
отношении граждан к законодательным инициативам народных депутатов, проведенного
совместно с фондом "Демократические инициативы" им.Кучерива. В опросе, который
проводился 21-24 декабря 2012 года, участвовали 2009 респондентов в возрасте от 18 лет из
всех областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
В ходе исследования украинцам предложили ответить на пять вопросов, касающихся
наиболее известных депутатских инициатив. Больше всего — 87,6% — респондентов
поддержали законопроект о лишении народных депутатов мандатов за голосование чужими
карточками (внесен лидерами оппозиционных фракций). "Против" выступили 7,1%
опрошенных, а 5,3% затруднились ответить на вопрос. Законопроект о введении 10% налога с
продажи иностранной валюты (автор — Виталий Хомутынник; Партия регионов) не
поддержали 64,8% украинцев, 20,1% выступили "за", затруднились ответить — 14,5%.
Инициативу создания в Украине единого демографического реестра граждан (автор —
народный депутат VI созыва Василий Грицак; Партия регионов) не поддержали 58,8%
опрошенных, "за" выступили 23%, а 18,2% респондентов затруднились ответить. Недовольство
вызвал и правительственный законопроект о возможности трансплантации органов от мертвых
доноров — за принятие этого документа высказались 27% респондентов, против — 52%, тогда
как 19,8% затруднились ответить. Инициативу о расформировании спецподразделения МВД
"Беркут" опрошенные восприняли противоречиво — 35,6% высказались "за", не поддержали —
27,8%, затруднились ответить — 36,6%.
"Главный вывод из этого исследования в том, что идею о наказании депутатов за
голосование чужими карточками поддерживают по всей Украине, причем в равной мере
представители всех политических сил. А второй вывод удивит руководство Нацбанка:
оказывается, граждане не поддерживают налог на продажу валюты",— заявил директор
социологической службы Центра им. Разумкова Андрей Быченко.
http://www.kommersant.ua/doc/2111427
Перезапуск программы
Игорь Бурдыга, "КоммерсантЪ" (Украина)
Лоббисты IT-индустрии, среди которых сын Президента и народный депутат Виктор
Янукович, снова добиваются введения беспрецедентных налоговых льгот для отрасли.
Документ обещают поддержать в профильном комитете парламента. Но позиция основных
противников — Министерства финансов и Администрации Президента, которые добились
отклонения законопроекта в прошлом году,— остается неизменной.
Законопроект "Об особенностях налогообложения субъектов индустрии программной
продукции" был опубликован вчера на сайте парламента. Документ предлагает на десять лет
снизить с 15% до 5% ставку налога на доходы сотрудников IT-компаний. Меняется также
принцип начисления единого соцвзноса: сейчас он составляет 36,76% от зарплаты сотрудника,
тогда как авторы документа предлагают в качестве базы для начисления размер двух
минимальных зарплат (2294 грн).
Документ был подан тремя народными депутатами от Партии регионов — сыном
Президента Виктором Януковичем, главой комитета по вопросам информатизации и IT
Валерием Омельченко, членом комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергеем
Гриневецким, а также представителем Компартии — первым заместителем главы комитета по
вопросам налоговой и таможенной политики Сергеем Гордиенко.
С аналогичными инициативами народный депутат Виктор Янукович выступал еще в
2011 году. В мае прошлого года его законопроект, поданный совместно с еще девятью
депутатами от всех фракций, был принят Верховной Радой в целом. Но документ был
ветирован президентом: глава государства отметил, что нормы законопроекта противоречат
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принципам равенства налогоплательщиков перед законом и могут привести к снижению
поступлений в бюджет и росту дефицита Пенсионного фонда. В результате Верховная Рада
сохранила в законопроекте лишь пункт о снижении на десять лет ставки налога на прибыль с
21% до 5% и отмене НДС для услуг по разработке программного обеспечения.
Эти меры недостаточны, считает один из разработчиков законопроекта, глава
общественной организации "Совет по конкурентоспособности индустрии ИКТ В Украине"
(представляет интересы таких компаний, как "Инком", GlobalLogic, EPAM Systems) Игорь
Лисицкий. "Основные затраты IT-компаний связаны с заработной платой и налоговой
нагрузкой на нее. Пока она не уменьшится, роста отрасли не будет,— заявляет он.— Поэтому
мы еще раз подали законопроект". В случае принятия налоговых льгот авторы обещают рост
рынка разработки программного обеспечения на 40-45% в год, детенизацию работы около 60
тыс. занятых в отрасли специалистов и дальнейший рост числа рабочих мест, увеличение
поступлений от налога на доходы физлиц на 4 млрд грн, от единого соцвзноса — на 6 млрд грн
за пять лет.
По словам Лисицкого, авторы законопроекта уже договорились о его принципиальной
поддержке членами профильного комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
"Это даст нам возможность оперативно выйти на первое чтение",— уверен Игорь Лисицкий.
Впрочем, член комитета Сергей Терехин ("Батькивщина") считает, что однозначной поддержки
документ в комитете не найдет. "Я в прошлом году голосовал против этих инициатив и в этот
раз буду. Зачем IT-отрасли, которая и так растет неплохими темпами, дополнительная
поддержка?" — заявил он.
Против законопроекта Виктора Януковича вновь могут выступить представители
исполнительной власти. "Наша позиция по поводу этих инициатив не изменилась",— заверил
директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Николай Чмерук. В апреле
прошлого года он заверял представителей парламентского комитета в том, что вместо роста
поступлений в бюджет ожидают потери в размере 700 млн грн в первый же год действия льгот.
С ним согласен и источник в Администрации Президента: "Конституция за прошедшие полгода
у нас не изменилась, и она по-прежнему не предусматривает налоговых льгот для отдельных
категорий граждан".
http://www.kommersant.ua/doc/2111424
Зв’язок парламенту з місцевою владою
Володимир Рибальченко, "Голос України"
У Дніпропетровську відбулася зустріч народних депутатів, які представляють інтереси
регіону у Верховній Раді, з головою Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитром
Колєсніковим і головою облради Євгеном Удодом. Представники різних політичних сил
домовилися діяти пліч-о-пліч для обстоювання інтересів свого регіону в парламенті.
Дмитро Колєсніков переконаний, що за сприяння народних депутатів від
Дніпропетровщини повинна бути продовжена реалізація великих інфраструктурних проектів:
будівництво Дніпропетровського метрополітену та об’їзної дороги навколо обласних центрів.
Також у 2013 році треба продовжити ремонти шляхів, реконструкцію і зведення дитячих садків,
шкіл та лікарень. Зокрема, співробітництва з центральними органами влади потребують
підготовка Дніпропетровщини до участі в Євробаскет-2015, реалізація проектів у галузі ЖКГ.
«Такі зустрічі повинні бути регулярними, до того ж на кожній наступній зустрічі
людина, що заявляла певні ініціативи, має доповісти про те, що нею було зроблено для
розвитку тієї або іншої галузі», — запропонував народний депутат Ігор Циркін.
Народний депутат Ірина Спіріна запропонувала продовжити роботу над соціальним
проектом, у рамках якого можливо залучити більшу кількість медичних працівників у сільську
місцевість.
«Це дуже правильна ініціатива, адже без зв’язку Верховної Ради, як законодавчого
органа, з місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, держадміністраціями
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неможливо налагодити конструктивну й плідну роботу», — сказав народний депутат Євген
Морозенко.
Народний депутат Олександр Момот пообіцяв приділяти увагу розвитку транспортної
інфраструктури, як на національному, так і на місцевих рівнях.
Голова обласної ради Євген Удод підсумував, що тільки торік облрадою подано
пропозиції щодо внесення змін до понад 20 законів України. Значну частину з них було
враховано. І висловив упевненість, що парламентарії і тепер уважно вивчать пропозиції регіону.
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=278527
Киев готов отдать Москве газотранспортную систему
Татьяна Ивженко, "КоммерсантЪ" (Украина)
На этой неделе возобновились украино-российские газовые переговоры. Экс-министр
энергетики Украины Юрий Бойко во вторник приехал в «Газпром» уже в качестве вицепремьер-министра. Прессе традиционно сообщили, что на переговорах «обсуждались вопросы
взаимовыгодного стратегического партнерства». Но в Киеве считают, что на сей раз за
дипломатичной формулировкой кроется подготовка к скорейшему решению вопроса о создании
газотранспортного консорциума.
Напомним, в конце декабря президент РФ Владимир Путин на итоговой прессконференции намекнул, что «Газпром» потерял интерес к украинской газотранспортной
системе.
Он назвал «стратегической фундаментальной ошибкой» принятое несколько лет назад
решение украинской власти об отказе от передачи ГТС в аренду консорциуму, речь о котором
идет с 2002 года. Запуск проектов обходных газопроводов – «Северного потока» и «Южного
потока» – в будущем снизит транзитное значение украинской ГТС, пояснил он.
Спустя несколько дней директор департамента экономического сотрудничества МИД
РФ Александр Горбань в интервью Интерфаксу еще более четко обозначил российскую линию:
«Газпром» сейчас не настолько заинтересован в консорциуме с Украиной, чтобы это послужило
причиной пересмотра действующих газовых контрактов и снижения цены на газ. «Что касается
требований продавать Украине газ по таким же ценам, как Белоруссии, то они неосуществимы.
Россия на это не пойдет. В честь чего? Россия и Белоруссия – члены Таможенного союза, мы
движемся к Единому экономическому союзу. А Украина хочет одновременно сохранить два
вектора: и вступить в Евросоюз, где ее особо и не ждут, и поучаствовать в Таможенном союзе,
но только по тем параметрам, которые ей выгодны. Но так не бывает», – сказал чиновник.
Эксперты в Киеве в тот момент сочли, что Россия просто пугает Украину, пытаясь
энергетическим давлением решить политические вопросы. Ведь цена, по которой «Нафтогаз»
покупает российский газ, с начала 2012 года перевалила за 415 долл. за 1 тыс. куб. м. И это – с
учетом 100-долларовой скидки. Украинское правительство называет этот ценовой уровень
самым высоким в Европе. И утверждает, что из-за нерыночной формулы ценообразования,
которую в 2009 году приняла Юлия Тимошенко, Украина ежегодно переплачивает за газ более
5 млрд. долл. Но пересмотреть условия и снизить цену возможно не только в рамках членства в
Таможенном союзе, отмечали эксперты. По их мнению, российская сторона не потеряла
интерес к украинскому транзитному маршруту. Все дело в условиях.
Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский ранее сказал «НГ», что
украинский маршрут в отличие от обходных газопроводов уже существует, и денег на
модернизацию нужно значительно меньше, чем на строительство газопровода с нуля. Кроме
того, Украине от СССР достался в наследство уникальный по вместимости и технологичности
комплекс подземных газовых хранилищ. Строительство такой системы накопления газа в
проектах «Северного потока» и «Южного потока» даже не предполагается – слишком дорого и
сложно, отметил он.
В январе в Киеве заговорили о том, что Россия вернулась к идее создания
газотранспортного консорциума с Украиной. Эксперты заметили, что повышение статуса Юрия
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Бойко до уровня замглавы правительства позволяет ему решать многие вопросы в Москве без
лишней бюрократической волокиты. «Встреча Бойко с Миллером на этой неделе, думаю, была
посвящена исключительно теме газотранспортного консорциума, почти наверняка обсуждается
двусторонний формат, как и требовал «Газпром», – сказал эксперт Института энергетических
стратегий Юрий Корольчук. Он напомнил: месяц назад посол РФ в Украине Михаил Зурабов
сказал, что перспективы работы консорциума рассматриваются в украинско-российском
формате. «А за прошедшее время ситуация с «Южным потоком» ухудшилась, что только
усиливает заинтересованность российской стороны в ГТС Украины», – отметил эксперт.
Руководитель альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик заявил, что Киев
вплотную подошел к передаче «Газпрому» части контроля над ГТС. «Это белорусский вариант,
по которому будут распределены два пакета по 50%. Половина газотранспортной системы
будет оценена, и сформирована скидка на газ. Фактически мы сами этой скидкой заплатим за
газотранспортную систему. Будет ли приток средств и реконструкция газотранспортной
системы – у меня это вызывает серьезные сомнения», – сказал он.
Эксперты в Киеве не могут определить время, когда соглашения о консорциуме будут
достигнуты. Они отмечают, что на днях Виктор Янукович встретился с вице-председателем
банка «Ротшильд Европа» Клаусом Мангольдом, которого в Киеве называют европейским
лоббистом интересов «Газпрома». Президент Украины сказал гостю: «Для нас очень важно
знать вашу профессиональную точку зрения по всем вопросам, потому что та зависимость от
источников энергоносителей, которая есть в Украине, для нас является очень тяжелой».
Руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности
Александр Данилюк считает, что эта встреча свидетельствует «о завершающем этапе сдачи
украинской газотранспортной системы».
Кроме того, в феврале правительство подпишет с компанией Ernst&Young договор, по
которому в течение трех месяцев будет разработан план реорганизации «Нафтогаза»,
предполагающий оптимизацию активов и структуры, а также финансовую реструктуризацию.
Без этого невозможно вообще говорить о выделении ГТС, отметил Юрий Корольчук. Он
добавил, что утвердить проект консорциума предстоит в Верховной Раде.
Вероятно, вопрос будет рассматриваться на переговорах Президентов Украины и РФ. В
контексте газотранспортных вопросов это важно, поскольку в начале месяца представитель
Украины при ЕС Константин Елисеев подтвердил: «Европейский союз заинтересован в участии
в создании совместного консорциума с Украиной и Россией, то есть в трехстороннем формате,
но, конечно, Брюссель понимает, что для привлечения ЕС к этому проекту должна быть прежде
всего политическая воля украинской и российской сторон... Украинская сторона заинтересована
в привлечении Европейского союза к этому проекту». Но в Киеве с недоверием относятся к
подобным заявлениям.
Эксперты допускают, что, не получив от ЕС ни денег на модернизацию ГТС, ни
поддержки в переговорах с «Газпромом», Киев уже весной приступит к созданию
двустороннего консорциума. За два года до президентских выборов и под угрозой
экономического кризиса команде Януковича крайне важно снизить газовую нагрузку на
бюджет Украины. «Консорциум, возможно, даст такую возможность. Но все понимают, что
цена на российский газ будет снижена максимум на три года. И не до белорусского уровня, а
примерно до 200–250 долларов за тысячу кубометров. Это, конечно, много. Но еще вопрос,
какой будет, если будет, форма и схема оплаты за акции ГТС», – сказал Корольчук.
Экс-министр экономики, депутат Верховной Рады от оппозиции Сергей Терехин
считает, что украинской власти следует учитывать не только экономическую, но и
политическую сторону вопроса. «Продажа ГТС – это торговля независимостью государства.
Все решения относительно экономики, налогов будут приниматься не в Киеве, а в Москве», –
сказал он.
http://www.ng.ru/cis/2013-01-24/1_kiev.html
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Иван Попеску: «Намерения оппозиции громко заявить о политзаключенных не
нашли поддержки в Совете Европы»
«Сегодня»
Украинской оппозиции не удалось склонить на свою сторону Совет Европы, поднимая
вопрос о политзаключенных.
Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии Регионов, Глава
украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Иван Попеску, комментируя
два доклада по Азербайджану.
Он отметил, что в среду Парламентская Ассамблея Совета Европы рассматривала два
доклада. Первый – это доклад мониторингового Комитета, он касался выполнения обязательств,
взятых перед Советом Европы.
Второй доклад касался так называемых политических заключенных в Азербайджане. Как
рассказал Иван Попеску, в ходе острых дебатов, во время которых выступали также и
представители украинской оппозиции, многие депутаты из европейских стран говорили о том,
что можно поддержать вопрос по выполнению обязательств перед Советом Европы. Но, что
касается политических заключенных, делать какие-либо выводы – преждевременно, и не
следует политизировать этот вопрос.
«Наши же оппозиционеры все, как один, выступили за то, чтобы поддержать доклад по
политическим заключенным и экстраполировать его на другие страны, в том числе и на
Украину. Совет Европы принял первый доклад по выполнению обязательств и отклонил доклад
и резолюцию по так называемым политическим заключенным в Азербайджане», - отметил
И.Попеску.
«Таким образом, намерения нашей оппозиции громко заявить о политзаключенных, не
нашли в Совете Европы подтверждения и поддержки», - резюмировал политик.
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Ivan-Popesku-Namereniya-oppozicii-gromko-zayavito-politzaklyuchennyh-ne-nashli-podderzhki-v-Sovete-Evropy.html
«Бездоганна репутація»: що заважає Україні вчасно виконувати рішення
Євросуду
Журнал "Український тиждень"
Цьогорічну січневу сесію ПАРЄ важко назвати яскравим політичним дійством. Нова
українська делегація, всупереч сподіванням, сюрпризами не втішила. Доповідь Сергія Ківалова
«Забезпечення життєздатності Страсбурзького суду: структурні проблеми в країнах-членах»
замість очікуваних дебатів завершилася cамими оплесками.
Провладні та опозиційні українські депутати однаково віддали перевагу кулуарним
маневрам, проігнорувавши нагоду публічно поставити запитання генеральному секретареві
Ради Європи Турб’єрну Яґланду. Одні виголошували промови, другі шукали нових тактичних
союзів.
Про зміст і форму
«Чи не вбачаєте проблеми в тому, що саме ви підготували доповідь про реформу роботи
Європейського суду з прав людини, коли за вироком справи «Волков проти України» того ж
таки суду вас названо порушником закону?» – запитав Тиждень у регіонала Сергія Ківалова в
перший день сесії ПАРЄ. «Конфлікту інтересів – жодного, – спокійно відповів «головний
підрахуй» країни, голова ЦВК у 2004 році. – Моя доповідь не стосуватиметься України. Щодо
Волкова – це суто політична справа. Вважаю, коментувати її нині немає сенсу. Рішення ще не
набуло законної сили. Коли набуде, тоді й поговоримо».
Попри дискусїї в медіа та активність представників опозиції, напередодні виступу
Ківалов почувався напрочуд упевнено. За день до слухань довго щось обговорював за кавою з
екс-головою ПАРЄ Мевлютом Чавушоглу, своїм колегою по фракції «Європейські демократи»
й стабільним партнером ПР у Страсбурзі. Не нервував, не втікав від журналістів...
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«Йому нічого боятися, – пояснила Тижню одна зі штатних працівниць юридичної
служби ПАРЄ. – Справді, виникають міркування морального плану. Але формально: кого нам
Україна делегувала, тому й доручаємо робити доповіді. То ви уже вдома розбирайтеся, хто
гідний репрезентувати вашу державу в міжнародних структурах, а хто – ні. Якщо не влаштовує,
наприклад, Ківалов, його може відкликати лише Київ. У Страсбурга на це повноважень немає,
бо йдеться про повагу до суверенітету країн-учасниць».
Українські опозиціонери, попри те, спробували заперечити правомірність визначання
Ківаловим напрямків реформ Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). «У понеділок
відбулося засідання фракції Європейської народної партії, – розповів Тижню депутат від
"Батьківщини" Володимир Ар’єв. – На ньому говорили про невідповідність особистості
доповідача темі його виступу. Конфлікт інтересів очевидний. Депутати дістали документи щодо
справи «Волков проти України», де звільнення судді Верховного Суду названо незаконним, а
Сергія Ківалова – причетним до цього порушення».
Утім, під час обговорення доповіді останнього в сесійній залі аргументи опозиції не взяв
до уваги жоден іноземний промовець. Праві та ліві, опоненти й союзники фракції «Європейські
демократи», до якої традиційно входить більшість регіоналів, тільки й казали, що про «слушні
пропозиції» та «ґрунтовну роботу». Особистості самого доповідача торкнулися лише двоє:
депутат від "Бтьківщини" Леся Оробець та представник «Единой России» Алєксєй
Алєксандров. Якщо російський делегат проголосив, що «бездоганна репутація пана Ківалова
стає гарантією якісно виконаної праці», то опозиціонерка натомість виявилася єдиною з
учасників дебатів, хто дозволив собі критичні зауваження стосовно пропозицій доповіді та її
автора.
«Що робити з державою, яка блокує рішення Європейського суду? – поставила вона
риторичне запитання. – Провідна проблема – коли держава просто не хоче виконувати
вердикти». Оробець нагадала, що рішення у справі «Іванов проти України» було виголошено
три роки тому, але його досі не виконано. У справі Луценка – вісім місяців тому, і теж без
утілення. «Сергій Ківалов особисто впливає на діяльність судової системи України», –
наголосила вона.
Уже в інтерв’ю Тижню опозиціонерка детальніше роз’яснила свої зауваження по суті
доповіді. «Я стурбована пропозицією надати суддям Європейського суду право визначати
пріоритетність справ, – сказала вона. – В умовах слабкої демократії це може обернутися тим,
що справи про політичні переслідування – як-от проти Луценка чи Тимошенко – або ніколи не
стануть частиною порядку денного суду, або закінчаться серйозними загрозами життю й
здоров’ю судді та членів його родини».
За резолюцію на схвалення доповіді Ківалова проголосували 10 членів Парламентської
асамблеї. Один висловився проти, п’ять утримались. Формально в кожній сесії ПАРЄ мали б
брати участь понад три сотні депутатів від 47 країн-членів. Участь у голосуванні не тільки
стосовно вдосконалень роботи Євросуду, а й на рівні принципу давно стала функціональною
проблемою міжнародної організації.
В обговореннях документів щоразу бере участь очевидна меншість потенційно
зацікавлених політиків. Із позиції формальної демократії навіть 16 голосів із можливих 318 –
також рішення. Але яка його справжня легітимність? Нехай навіть резолюції ПАРЄ не мають
механізмів прямої дії і потребують дальшого затвердження в національних парламентах.
Сесійні обговорення в Страсбурзі надто часто залишають післясмак недбалої
міжпарламентської роботи. Тут теж, мабуть, назріла реформа. Бо системна дисфункція впадає в
око.
Згідно з резолюцією за доповіддю Ківалова, членам Ради Європи запропоновано
ефективніше впроваджувати ухвали Європейського суду з прав людини. «Або виконуєте
Європейську конвенцію і втілюєте рішення, або виходите зі складу організації», – дещо різко
висловився з трибуни Палацу Європи генеральний секретар РЄ Турб’єрн Яґланд. А в тексті
резолюції країнам організації рекомендовано надати швидкий план дій, щоб рекомендації
ЄСПЛ утілювали ефективніше, «розглянути можливість створення національного органу,
відповідального за виконання рішень», «внести зміни до законодавства згідно зі стандартами
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прецедентного права Суду», «виправити структурні недоліки» й «створити публічно доступну
базу даних судової практики».
Розумні слова, слушні зауваження... Що тут сказати? Сергій Ківалов, безперечно,
відповідальний за фальсифікацію результатів другого туру президентських виборів у 2004 році.
Але голова комітету Верховної Ради з питань верховенства права та судочинства – не новачок у
справі написання текстів, що припадуть до смаку певній аудиторії. Треба «мовний» закон у
співавторстві з Колесніченком? Не проблема. Потрібен звіт, який відповідав би формальному
стандарту Ради Європи? Які запитання!
Доповідь про вдосконалення роботи Європейського суду – це добре. Утім, є одна деталь:
документ лише побіжно згадує, але не акцентує проблему політичної волі, без якої що рішення
національних судів, що страсбурзькі вердикти не діятимуть.
Чому в справі незаконного досудового позбавлення волі Юрія Луценка досі не покарано
винних? «В Україні немає на це можливостей», – якось загадково зазначила новий омбудсмен
Валерія Лутковська. Цікаво, що нам заважає? Хіба не брак політичної волі найвищого
керівництва країни, про який не став багато говорити пан Ківалов?
Кулуарні будні
Кожна сесія ПАРЄ – добра нагода здійснити дипломатію впливів, аби тільки відповідне
бажання. Виступи в ході дебатів, ініціативи й заяви, прес-конференції та спілкування із
впливовими політиками... Колись, за попередніх каденцій, очевидним чемпіоном у цій справі
видавався Сергій Головатий. Нині він почесний член ПАРЄ, одержав диплом, почув піднесені
компліменти від кількох колишніх та нинішнього голови Асамблеї і... відійшов у тінь.
«Я повернуся, працюватиму далі, щоб реалізувати всі ті знання й навички, яких набув у
Раді Європи», – пообіцяв Тижню найвідоміший вітчизняний екс-депутат у Страсбурзі. Але
коли, як і що – не конкретизував. Тим часом уже на самому вшануванні Головатого й кількох
інших почесних депутатів ПАРЄ з Вірменії та Румунії нові українські представники шукали
потрібних контактів.
Юлія Льовочкіна з ПР не відходила від свободівця Олександра Шевченка. «Та мені ж
потрібно узгоджувати свої дії з «Батьківщиною», – випадково почулася його репліка. – Я тут
іще не роздивився»... Проте пані Льовочкіна з переможною усмішкою не відступала. Підводила
когось знайомити, щось довго або розповідала, або розпитувала.
Водночас публічно поставити запитання генсекові Яґланду не поквапилися
представники ані від української влади, ані від опозиції. Про вітчизняного екс-прем’єра та
необхідність реформувати судочинство згадав ...сам Яґланд, за незрозумілої відсутності реплік
від гостей із Києва. «Ми знаємо про те, як усі намагалися відвідати Тимошенко за ґратами, –
зазначив він із трибуни. – Це добре, але досить часто такі візитери вважають, що виконали свою
місію, коли відвідали ув’язнену, – сказав він. – Картина в медіа чудова, але це, по суті, нічого не
змінює». На думку Турб’єрна Яґланда, «потрібно, щоб була постійна робота. І ми її робимо,
здійснюючи програму реформ усього сектору судової системи України».
Сам Яґланд ніколи не просився відвідати Юлію Володимирівну, зате вже вдруге
приймає в себе її дочку Євгенію. «Він дуже системна людина, – так охарактеризував його
керівник вітчизняного постійного представництва при Раді Європи Микола Точицький. – У
даній ситуації, говорячи про Україну, він казав, що для системної реформи її судочинства у нас
є план дій до 2014 року, а під нього закладено бюджет – це €23 млн. Цей кошторис –
найбільший із наданих для вдосконалення в одній країні, що входить до організації. Системні
проблеми з’явилися не сьогодні. Якщо подивитися на рішення судів, то є такі питання, що
сягають іще 1995 року, коли Україна вступила до Ради Європи. Турб’єрн Яґланд справді
намагається використати можливості своєї організації для конкретних реформ і проектів».
Ось така сесія. Без смаку й кольору, проривів і провалів. Українська делегація прожила її
своїм тихим непомітним життям…
http://tyzhden.ua/Politics/70487
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Стражі режиму: "сімейні" силовики відпустили гальма
Журнал "Український тиждень"
Перебіг подій останнього тижня засвідчив, що «сімейні» силовики здатні мобілізувати
проти себе не лише розрізнені суспільні протести, а й політиків.
Брутальні й до того ж сконцентровані в часі дії влади спровокували активізацію
політичного життя, попри сезон відпусток, що триває наразі у депутатів. Силовики спромоглися
одночасно зачепити і «Батьківщину», і УДАР, і «Свободу» та навіть надіслати «чорні мітки»
частині депутатів-мажоритарників.
17 січня податкова спробувала провести обшуки у громадській приймальні нардепа від
ВО «Свобода» Михайла Головка. Прокуратура Тернопільської області за фактом його
«перешкоджання у проведенні слідчих дій» порушила кримінальне провадження, а її пресслужба анонсувала, що «наступним кроком у розслідуванні буде звернення до ВР щодо зняття
депутатської недоторканності та продовження досудового розслідування у цій справі». Зранку
18 січня працівники спецпідрозділів міліції, застосовуючи грубу фізичну силу, витягли із
кімнати для побачень у харківській лікарні, де перебувала Тимошенко, депутатів від
«Батьківщини» Олександру Кужель, Тетяну Слюз та Людмилу Денисову. При цьому Слюз
заявила про завдання їй тілесних ушкоджень. Того самого дня силовики спецпідрозділу
«Альфа» увірвалися до громадської приймальні народного обранця від УДАР Ярослава
Дубневича. Ввечері 18 січня Генпрокуратура пред’явила «повідомлення про підозру» у справі
про вбивство депутата Євгена Щербаня Юлії Тимошенко. Наступного дня заступника голови
фракції ВО «Батьківщина» Григорія Немирю допитали в Генпрокуратурі. Захисник експрем’єра Сергій Власенко заявив, що Янукович поставив завдання заарештувати його, і
поінформував, що проти нього уже порушено кілька кримінальних справ, під які нібито
готується санкція більшості у ВР на притягнення до відповідальності (раніше йому
перешкодили виїхати за кордон).
Першим на очевидні політичні репресії відреагував УДАР, виступивши з вимогою
скликання позачергової сесії Верховної Ради, на якій має бути розглянута «ситуація з
дотриманням прав політичних ув’язнених, зокрема Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, та подана
оцінка діям правоохоронних органів щодо депутатів від опозиції». Потім аналогічну ініціативу
висловила «Батьківщина», яку підтримала «Свобода». Регіо-нали формально за скликання
позачергової сесії, щоби розставити крапки над «і» в ситуації стосовно екс-прем’єра. Окремі з
них, як-от Володимир Олійник, сигналізують про можливість дати згоду у парламенті на
притягнення до кримінальної відповідальності низки опозиційних депутатів, «якщо буде
достатньо підстав», які, як відомо, за нинішніх часів знайти неважко. Зважаючи на те, що в
цьому списку потенційно перебувають принаймні кілька осіб із різних опозиційних сил, удар по
опозиції може стати своєрідною відповіддю режиму на вимоги відставки керівництва силових
структур, яке цілковито належить до кола «Сім’ї».
Ситуація, що склалася, свідчить: у «сімейних» силовиків поступово зникають гальма, а
нещодавнє різке посилення позицій «Cім’ї» в органах виконавчої влади переконало, що вони
можуть кинути виклик депутатській солідарності щодо їхньої недоторканності. Можливо, цього
буде достатньо, щоби сформувати більшість у парламенті «проти перебору із силовими
інструментами». Адже дедалі більше підстав сприймати ситуацію як пересторогу і у багатьох
людей із провладного конгломерату. Наразі до кримінального переслідування ще не дійшло,
проте спроби переламувати через коліно із використанням силових структур тут також стають
дедалі очевиднішими. Приміром, закарпатські ЗМІ повідомили, що до Хуста навідалася
спеціально створена робоча група МВС, яка здійснила виїмку документів Хустської ОВК № 72
для вивчення результатів виборів по цьому округу, в якому, нагадаємо, переміг Павло Балога,
що було вступив, а потім нібито збирався вийти із фракції ПР у парламенті. Так йому можуть
сигналізувати про можливу втрату мандата народного депутата.
За цих умов чимало залежатиме від позиції депутатів КПУ і самої ПР. З одного боку,
їхніх голосів достатньо для того, щоби дозволити притягнення до відповідальності будь-якого
депутата. А з другого – вони усвідомлюють, що в такий спосіб у нинішніх умовах роблять
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беззахисними у майбутньому самих себе. Адже у відповідь за певних обставин частина
опозиціонерів може так само проголосувати за згоду на переслідування будь-якого
представника КПУ чи самовисуванця, звинуваченого у тому чи іншому не обов’язково
надуманому злочині. Позбавлення депутатської недоторканності кількох опозиційних депутатів
загрожує втратою останніх червоних ліній у дедалі безкомпроміснішій політичній війні. Провал
владних ініціатив щодо зняття недоторканності з низки представників опозиції, створення ТСК
щодо розслідувань зловживань правоохоронцями можуть означити інший тренд – посилення
спротиву парламенту незалежно від партійної належності спробам президента чи окремих груп
впливу використовувати силовиків для підпорядкування собі країни.
http://tyzhden.ua/Politics/70535

Інтернет-ЗМІ
В ВР намерены создать следственную комиссию по «Хюндаям» Колесникова
Eizvestia.com
Оппозиция предложила Верховной Раде создать временную следственную комиссию,
которая бы занялась изучением целесообразности и законности покупки скоростных поездов
«Хюндай» в 2010 году
Данный законопроект зарегистрирован на сайте парламента его автор – народный
депутат от «Батькивщины» Владимир Яворивский*, передается со ссылкой на НР.
В частности, он предлагает, чтобы в комиссию вошли восемь человек – трое нардепов от
Партиии регионов, двое от «Батькивщины» и по одному от «УДАРа», «Свободы» и КПУ. При
этом возглавить комиссию должен ударовец Ярослав Дубневич.
На работу временной следственной комиссии отводится четыре месяца, а предоставить
отчет о своей работе она должна не позже, чем через пять месяцев после принятия
постановления о ее создании.
Как сообщалоь, накануне Евро-2012 Украина закупила 10 поездов «Хюндай» за 307
миллионов долларов.
«Практически после первого месяца эксплуатации, электропоезда начали ломаться и
опаздывать. В декабре 2012 года после сильных снегопадов и наступления морозов,
электропоезда «Хюндай» начали выходить из строя один за другим, что вызвало резонанс в
обществе», – отметил Яворивский в пояснительной записке к законопроекту.
Поезда останавливались в поле, не могли покинуть вокзалы. Между станциями их
волокли тепловозы советских времен. Люди часами мерзли в вагонах без света и отопления.
Компании «Хюндай» пришлось извиняться за свою технику.
Отметим, что покупку «Хюндаев» лоббировал экс-министр транспорта Борис
Колесников*. При этом чиновник заранее не удосужился проверить, насколько корейская
техника пригодна для эксплуатации на украинских железных дорогах. Но ответственности
Колесников так и не понес.
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/v-vr-namereny-sozdat-sledstvennuyu-komissiyupo-hyundayam-kolesnikova
Людмила Денисова: «Тимошенко уверена, что Тягнибок, Кличко и Яценюк хотят
ее освобождения»
Главком
Как и после истории с избиением Юлии Тимошенко в Качановской колонии, сейчас
внимание Украины и значительной части мировой общественности вновь привлечено к экспремьеру. Больше двух недель назад Тимошенко объявила акцию гражданского неповиновения,
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отказавшись возвращаться в свою комнату, оставаясь в душевой. Главные ее требования:
прекратить постоянную видеосъемку всех интимных подробностей тюремных будней.
Кроме того, три народных депутата – подружки Юлии Тимошенко: Александра Кужель,
Людмила Денисова и Татьяна Слюз пришли к ней на свидание 16 января и также объявили
акцию протеста. Отказались уходить и провели с экс-премьером почти двое суток. Пока их
силой не выволокли с территории больницы. Законность чего также осталась под сомнением.
Но главное – в день, когда в Харькове во всю кипели страсти, Генпрокурор Пшонка дал
пресс-конференцию и сообщил об обвинении Тимошенко в заказном убийстве Евгения
Щербаня.
После чего снова последовали жесткие заявления США, ЕС и прочих. В ЕС уже
сообщили, что история Тимошенко вновь станет одной их важных тем саммита Украины с
Европейским Союзом 25 февраля. Все пошло по кругу…
После двух суток пребывания с Тимошенко, нардеп и бывший министр труда и
соцполитики Людмила Денисова поделилась с «Главкомом» подробностями тюремного быта
Юлии Владимировны, ее взглядами на украинскую политику и действия оппозиции, а также
видением экс-премьера будущей президентской гонки.
Людмила Леонтьевна, то, как вы вместе с Александрой Кужель и Татьяной Слюз
сумели остаться у Тимошенко почти на двое суток и познать многие подробности ее жизни
за решеткой, было нестандартным и познавательным поступком. Это спланированная или
спонтанная акция, кто был ее инициатором?
Чтобы понять, как это произошло, надо вспомнить весь ход тех событий. 11 января
женщины-депутаты Верховной Рады вышли к трибуне, а Александра Кужель зачитала от нас
обращение к Президенту и Генеральному прокурору. Мы выдвинули ряд требований в связи с
акцией неповиновения Юлии Тимошенко: нужно обратить внимание на требования Юлии
Владимировны и их выполнить. Также мы хотели отчета Генерального прокурора в Верховной
Раде по ситуации с Луценко. Ничего этого не случилось.
И тут Юлия Владимировна пригласила нас на свидание.
Она сама вас пригласила, это была ее инициатива?
Да, она сама пригласила нас на свидание и сама же определила, что к ней можем прийти
мы трое: я, Кужель и Слюз. Сама же назначила время. Потому мы в среду 16 января приехали в
Харьков. Юлия Владимировна сама имеет право установить время и имена людей, которые к
ней прибудут.
К нам было много звонков, в том числе и из Качановской колонии, что если у нас будет
возможность поехать к Юлии Владимировне, то можем заехать и в колонию. Безусловно, мы
такой возможностью воспользовались. Сразу с самолета поехали непосредственно в
Качановскую колонию.
Нам там не были не очень рады, начальник колонии отсутствовал, был его заместитель.
Мы хотели посмотреть условия содержания других заключенных.
Но ведь Тимошенко не в колонии, а в больнице, зачем это вам было?
Но там же есть другие осужденные, мы хотели посмотреть их условия содержания. Мы
прошли все процедуры, оставили на входе все документы и вещи. Нам оставили только
удостоверения народного депутата.
Как раз был обеденный перерыв, и мы встретились с пожилыми женщинамизаключенными. Спросили, смотрят ли за ними камеры наблюдения в местах содержания. Они
ответили, что нет. Могут ли они гулять на улице, они сказали, что как раз гуляют сейчас, только
что ходили на обед, могут зайти в храм или кинотеатр на территории. Они же сказали, что
могут спокойно позвонить родным и близким. Там есть таксофон, по которому они звонят.
Конечно, платно. Они получают пенсии и на часть ее могут звонить.
Затем встретились с молодыми женщинами и прошли в корпус, где они живут. В их
спальных комнатах нигде нет камер. В этих же спальных отдельно отгорожен санузел, но и там
нет камер. Более того, ночью с ними не сидят охранники, как с Юлией Тимошенко.
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Мы посмотрели две такие комнаты – одна на 16 человек, другая на 13. Высказали
работникам колонии недоумение в защиту осужденных. Очень трудно 16 женщинам провести
все гигиенические процедуры за полчаса. В пять утра у них подъем, в 5.30 – уже на плацу. Это
же достаточно сложно.
Но Юлия Тимошенко же сидит в комнате с одной сокамерницей, на этом фоне у нее
преимущество…
До Юлии Владимировны мы еще дойдем. Хочу повторить, там нет ни камер
наблюдения, ни мужчин на территории, где живут женщины. Там только женщины охранники.
Стекла в окнах камер прозрачные, они свободно перемещаются на территории. Это важно.
Дальше мы пошли к тем женщинам, которые осуждены пожизненно. Там отдельный дом
для 12 женщин, которые сидят за убийство. У них есть свой дворик для прогулок, а камеры для
видеонаблюдения стоят только в коридоре и на лестнице. То есть, в тех местах, где могут быть
несколько людей. Даже в карцерах нет камер наблюдения, есть только глазок. Окна у них
прозрачные, в любой момент можно открыть и подышать свежим воздухом. Есть возможность
позвонить. Все это важно в сравнении с условиями, в которых содержится Тимошенко.
Это не была показуха?
Нет. Мы все посмотрели. Да и сами сотрудники колонии не отрицают, что у них камер
наблюдения нет. Мы даже зашли в цеха и посмотрели, что заключенные Качановки шьют.
Женщины-заключенные там обшивают Барабашовский рынок. Не ту спецодежду, о которой мы
думаем, а одеяла, постельное белье и прочее. У них там бухгалтерия 15 человек в колонии.
Можете себе представить, на каком предприятии 15 человек бухгалтерия.
У вас есть подозрения, что рынок и его собственники на этом наживаются как-то?
Не знаю, но там реальный бизнес и работающее предприятие. Люди, ограниченные
забором, отбывают наказание, но они не унижены в том, что за ними подсматривают.
Дальше мы поехали в больницу для встречи с Юлией Владимировной. Перед этим
поговорили с главным врачом и начальником колонии. Спросили, как она себя чувствует и
когда уберут камеры наблюдения. Нам сообщили, что камеры находятся законно, согласно 103
статьи Уголовно-процессуального кодекса. Но там написано, что имеют право установить
камеру только в местах скопления осужденных, чтобы предупредить какие-то действия.
Мы спросили, как Тимошенко обеспечен доступ к воздуху. Гулять ее не выводят, уже
год и восемь месяцев человек не был на свежем воздухе. Нам сказали, что у них для этого не
приспособлены условия. Даже не могут ее вынести на лавочку подышать, ведь сама она не
ходит, совсем не наступает на правую ногу, перемещается только с помощью ходунков. Нам
сообщили, что ей сделали какую-то вытяжку.
Потом мы пошли на свидание, пройдя все процедуры допуска на режимный объект.
Сняли все, что они требовали, осмотрели все металлические предметы одежды. Снимали обувь,
выполняли все, что хотели представители колонии. Единственное, что разрешили пронести –
очки и удостоверение народного депутата.
Телефоны, планшеты и прочее забрали?
Конечно. Забрали также верхнюю одежду и сумки. Поставили в кабинет заведующего
реанимационным отделением и пообещали хранить их там. Первые минуты встречи с Юлией
Владимировной: слезы и объятия. У каждого была своя дорога к Юлии Тимошенко. И у
каждого была своя дорога в отношениях. Мы с ней долго друг друга не отпускали. Она очень
похудела. Она никогда толстой не была, но эта миниатюрная женщина стала еще миниатюрнее.
У нее были распущенны волосы, заплетена коса, никакого макияжа. Была в джинсах,
футболочке и пиджачке.
Вы уже тогда знали, что останетесь, какая была задача?
Нет. У нас задача была посмотреть, как там у нее на самом деле и рассказать, что
происходит. Говорят, все истории о Тимошенко – это ее выдумки. Так вот, никакие это не
выдумки.
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Сначала мы зашли в комнату для свиданий, метров на 5. В ней стоял столик, за которым
сидит Юля Владимировна. Были три стула, которые поставили нам. Плюс один стул для
охранницы, потому что охранница находилась с нами круглосуточно. Даже когда Тимошенко
выводили на ночь. Плюс там есть небольшой топчан, чтобы Юлия Владимировна могла
принимать посетителей лежа.
Она передвигается на ходунках, на правую ногу не может становиться. У нее
постоянные боли и она эту ногу часто пытается растирать. Мы были с ней практически двое
суток, ей в это время давали таблетки тампалгина для уменьшения этой боли. Другого лечения
при нас она не получала.
Мы с ней переговорили, но поскольку у нас было 4 часа для свидания, мы захотели
посмотреть весь блок, который сейчас считается территории колонии, не принадлежащей
больнице.
Вам позволили?
Да, работники колонии нам не препятствовали. Мы сразу пошли в жилую комнату, где
Юлия Владимировна жила вместе с еще одной осужденной, пока не объявила акцию
гражданского неповиновения. Там просторная комната с двумя кроватями, отгороженный
санузел, отдельная раковина, отдельный столик и телевизор висит. Есть два окна, но они
полностью непрозрачны.
Стекла тонированны, как на автомобилях?
Нет. Там такое стекло, сделанное по особой технологии – заварено. Через него можно
теоретически понять день или ночь. Но что за окном – не разберешь. Окно открывается только
сверху на маленький уголочек. Они высоко, а вы помните рост Юлии Владимировны. Она с
трудом достает до щели, чтобы носиком понюхать воздух. Фактически, Тимошенко лишена
доступа к свежему воздуху, у нее гипоксия.
Мне говорили о какой-то трубе, которая тянет воздух в комнату и пять раз в день его
освежает. Я этого не увидела, дополнительной вентиляции там нет. Кроме того, в спальне есть
три инфракрасные камеры видеонаблюдения для дневной и ночной съемки. Они установлены
так, что нигде нельзя от них скрыться. Но в этой же комнате переодеваются. Может, мужчинам
все равно, когда их снимают во время сна в разных позах, нога там вылезла из-под одеяла или
что-то подобное, но женщинам не все равно.
Тимошенко постоянно испытывает дискомфорт из-за видеонаблюдения и должна
держать себя под контролем. Кроме того, вместе с Тимошенко живет осужденная. Их меняют
раз в две недели, допрашивают, девочки должны рассказывать все о Юлии Тимошенко. За это
обещают выход на условно досрочный срок.
В этой же комнате круглосуточно находится охранница. В том числе, когда Тимошенко
спит, та сидит на табуретке возле головы. Вы бы такое выдержали?
Что делает эта охранница, просто смотрит на Тимошенко?
Сидит и смотрит, сменяясь каждые два часа. Такое выдержать нормальному человеку
нельзя. Еще раз напомню, в Качановской колонии ни у кого этого нет – ни камер, ни людей.
После мы зашли в туалет. Когда включаешь свет в туалете, зажигается лампочка над
кроватью около кровати Юлии Владимировны. Начинает все «блымкать» и зажигается
маленький красный огонечек в туалете. Мы спросили – что это такое? Нам сказали, что не
знают. Но мы же не дураки откровенные! У Тимошенко два технических образования. Это мы
гуманитарии, а она технарь, знает, что и где замыкается.
Потому Тимошенко, пребывая в жилой комнате, пользуясь туалетом, не включала свет.
В туалете тоже камера, и если не включать свет, то в туалете камере ничего не видно. По
крайней мере, мы так думаем. Она ведь объявила акцию гражданского неповиновения тогда,
когда увидела в Интернете съемки из этой жилой комнаты во время физиопроцедур.
Мы спросили, как могло видео появиться в Интернете. Нам снова сказали – это не наша
камера.
В душе есть камера?
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Душа нет в комнате, до него надо дойти по коридору. В коридоре стоят две
инфракрасные камеры. Хотя там и так никогда не гасят свет. Мы спросили, что это за камеры,
нам снова сказали, что не знают.
У кого вы спрашивали?
У заместителя начальника колонии. Потом мы спросили у главного врача – что это за
камеры? Он тоже сказал, что не знает, ведь это уже не его помещение. Это помещение у
больницы арендует пенитенциарная служба для Качановской колонии. Главврач сказал, что ему
на этом этаже ничего не принадлежит. Правда, инвентарных номеров мы нигде не нашли, мы
всю мебель проверили.
Эти камеры снимают, в чем женщины идут в душ и как идут. Это «Дом»-2 по-украински.
Проходим в душевую комнату, площадь которой 4 метра 25 квадратных сантиметров. Мы по
плиточкам посчитали. Еще полметра – железный поддон, отгороженный клеенкой. Там стоит
табуретка, так как Тимошенко не может принимать душ стоя, только сидя.
И опять же – в вентиляционной решетке душа – маленький красный огонек. Там идет
съемка. Потому Тимошенко пользуется душем только в темноте, не включая свет, чтобы ее не
снимали. Это женщина, которая практически не ходит.
В комнате такое же окно без доступа к свежему воздуху, туалет, рукомойник и железная
лавка, где Юлия Владимировна спит во время акции неповиновения. Дальше мы пошли в
мониторинговую комнату.
Почему вам и это разрешили?
Не разрешить было невозможно. Мы очень напористо просили. В комнатке стол с
монитором, на который выведены все камеры наблюдения. Там сидела девочка-социолог из
колонии. Начальник колонии нам сказал, что компьютер опломбирован и с него невозможно
снять. Данные с камер не записываются – идет только трансляция в режиме онлайн. Что
означает эта пломба, нам так и не объяснили. Но если же видео с камер появилось в Интернете,
как-то его сняли с компьютера?
Помещения возле мониторинговой комнаты – огромный отсек. Около половины 9 этажа
– столько же, сколько занимает реанимационное отделение и комната Юлии Владимировны. В
огромной комнате 15 кроватей, хотя возле монитора сидит один человек. Тут же бытовая
комната – два холодильника, много посуды и еды. Понятно, что определенное количество
людей там живет постоянно. При чем, в этой комнате накурено, это легко почувствовать. А
дальше бытовки дверь и коридор на лестничную площадку. За кроватями еще два черных входа
на лестничную клетку.
Другими словами, три поста и рамки, которые мы проходили, которые должны
проходить врачи реаниматологи – это показуха. Они специально создали плохие условия для
работы реанимационного отделения. Когда можно было сделать по-другому. Отдельно можно
было сделать вход для врачей, а отдельно для других. Чтобы не мешать работе реанимации. Но
они сделали все, чтобы только сотрудники пенитенциарной службы могли зайти и уйти
незаметно.
Этого всего Тимошенко раньше не видела?
Нет. Она и в этот раз не ходила, ей нельзя, она сидела на пороге комнаты для свиданий
на ходунках. Когда мы зашли в комнату для свиданий, нас закрыли. Работник колонии остался
на своем стуле. И вот в этот момент мы ситуативно приняли решение о том, что мы втроем
присоединяемся к ее акции гражданского неповиновения.
То есть, это не было требованием Тимошенко к вам?
Мы сказали, что сама она тут не справится, неделя прошла, а власти ничего не делали. За
это время наши лидеры встречались с Пшонкой и другими руководителями и просили снять
камеры и поставить таксофон. Они отказали. Тут же мы написали обращение к Президенту,
Генпрокурору и их подчиненным, что мы присоединяемся к акции неповиновения и требуем
выполнить все условия Юлии Владимировны: снять камеры, чтобы было как в Качановской
колонии, убрать охрану хотя бы от кровати.
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Мы позвали заместителя начальника колонии, которая нас сопровождала. Мы сказали:
вот наше заявление, просим передать его в соответствующую инстанцию. Этот кабинет мы не
покинем до тех пор, пока не будут выполнены все условия. Она взяла заявление и ушла. Потом
вернулась и говорит: «Я не имела права его у вас брать, вот берите назад ваше заявление –
потому что у вас еще свидание не закончилось. Когда свидание закончится, к вам придет
начальник тюрьмы».
Ну, хорошо. Мы общаемся с Юлией Владимировной, нам есть о чем поговорить, есть
возможность «сверить часы»: так ли мы движемся, то ли мы делаем, в том ли мы направлении
идем. Мы поговорили по законодательству, она много говорила об осужденных: как девочки
там сидят, какой у них ненормированный рабочий день, и я уже начала готовить проекты
законов изменений в Кодекс законов о труде. Они такие же люди, пусть же на них тоже
распространяется нормированный рабочий день.
Мы поговорили о Пенсионной реформе, о том, что нужно отменить. Я говорила, что я
уже подала такой законопроект об отмене Пенсионной реформы а-ля Тигипко. Мы много о чем
переговорили.
Что она рассказывала о каких-то бытовых мелочах? Что она ест, например?
После того, как она два раза пережила голодовки, особенно последнюю, которая длилась
22 дня, ей практически ничего уже есть нельзя. Ее нужно лечить. Она еще не вышла из той
ситуации. Она вообще не может есть не вареную пищу. То есть овощи и фрукты она не ест, ей
это запрещено. Она не может много есть жидкости, поскольку сразу начинаются отеки – это
тоже последствия той голодовки. Многие рассказывают сказки, что у нее там трехразовое
питание…
Ходят слухи, что ей приносят деликатесы из ресторанов…
Может, ей бы их и приносили. Только она их не ест.
Ест больничную еду?
Нет, больничной едой ее не кормят. Это ж не больница фактически, а колония. У нее
есть хлеб, есть из этого хлеба сухарики. Хлеб печет мама и приносит ей. Это единственная ее
домашняя пища. Она ест немножко – как птичка поклевала что-то и все. Человек 47 килограмм
весит, она не может уже много кушать. Она чуть-чуть может поесть овсяной кашки, на обед ей
дают заваренное семя льна.
Это на месте готовят?
Это все на месте делает медсестра. И какая-то гречневая каша или что-то еще подобное
ест. Но мы не видели, как она ела гречневую кашу. Но когда мы спрашивали у нее, что она
кушает, она ответила, что немного гречневой каши. Какой-то творожок еще из дома принесут,
ложечку меда, чаечек. Вот ее рацион. Это только говорят, что там какие-то крема, рябчики. Нет
этого ничего.
Наша Юля, она вот как была Юлечкой нашей, так и осталась. Она всех любит. По ее
словам, у нее самый лучший персонал, самые лучшие девочки работают, самые лучшие врачи,
самые лучшие девочки, которые ее охраняют.
Но мы постоянно читаем о каких-то конфликтах с персоналом…
У нее никаких конфликтов с персоналом нет. У нее есть не конфликт, а борьба с
Януковичем и с теми людьми, которые выполняют его команды.
Вот тот же начальник тюрьмы пытался снимать нас и нападать. Две камеры было, какойто человек пришел с камерой без опознавательных знаков. Мы начали спрашивать: как ваша
фамилия, кто вы такой, предъявите удостоверение, почему снимаете? Александра
Владимировна одну камеру блокировала, я блокировала две – чтобы никто ничего не снимал.
Чтобы они не нарушали закон! Не мы нарушали, мы были там по закону.
Вы говорили, что Юлия Тимошенко была без косметики. Но постоянно вбрасывается
информация, что она красится, ходит на больших каблуках. Каблуки – это миф или нет?
Каблуки у нее действительно есть. Она просто не может по-другому. Если позвоночник
женщины привык к тому, что она всегда ходит на каблуке, она будет на нем ходить. Ей доктор
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говорит, что ей нельзя менять положение. А то у нее еще больше будет проблема с
позвоночником. Она ходит левой ногой, пользуясь ходунками.
Она не может без каблуков. Мне, например, или кому-то другому будет трудно ходить
на каблуках. Но я тоже привыкла ходить на каблуках, потому что как государственный
служащий носишь каблуки. Кто-то носит всегда обувь на низкой подошве. Мы не осуждаем его
за то, что он ходит без каблука. Почему Юлию Владимировну осуждают за то, что она ходит на
каблуке?
Это действительно для нее жизненно необходимо?
Это жизненно необходимо, связано с ее здоровьем.
Мы говорили Юлии Владимировне: хотим остаться здесь у вас. А она отвечала: девочки,
как же вы тут будете, тут же ничего не приспособлено, они же будут над вами издеваться. Я
говорю: ну, знаете, Юлия Владимировна, вы же не должны остаться тут одна, мы, женщиныдепутаты, будем вас поддерживать. Таким образом, может, привлечем внимание, чтобы
Президент подумал. И потом, мы стали очевидцами тех событий, которые происходят в этой
тюрьме. Это 37-й год. Юлия Владимировна в тяжелом состоянии. Она нуждается в как можно
скорейшей операции.
Насколько она изменилась физически и психологически?
Я повторяю: Юля – это наша Юля. Вот она как была мамой, так она мамой и осталась.
Когда я работала министром с ней в правительстве, и до того, она всегда обо всех заботилась и
заботится. Это создают какой-то фон, что Юля - агрессивная. Да, она железная леди. Но она
железная в своих целях, идеях, принципах. Она их не поменяла. Она уверена в том, что народ
Украины – это самый лучший народ. И в том, что Янукович тиран и в стране диктатура, она
тоже уверена.
Она, конечно, похудела, она сейчас очень щупленькая. Но сила духа и воля у нее в разы
увеличились.
Мы на днях в Интернете видели ролик, в котором Тимошенко вручали какие-то
документы. И она там спокойно сидела. Все написали - выглядит здоровой…
Но она же не играет в театр! Вот ей стало чуть лучше, она пошла на ходунках и села. Ее,
по всей видимости, как раз поили чаем, какая-то чашечка там была. Она как раз вышла из
душевой комнаты, наверное, принимать лекарство дневное, семя, которое ей нужно для
здоровья. А эти ввалились к ней.
Но она же никакой агрессии не проявила. Она абсолютно спокойно спросила: «Что вы
такое мне вручаете?». Точно так же было, когда эта Рая Богатырева приехала со всей
комиссией, перед судом, - мы же в это время были там. Пришла как раз закрепленная за ней
лечащий доктор от этой больницы, которая ни разу ее не осматривала.
Не потому что эта доктор не хочет этого. Потому что лечащий врач у Юлии
Владимировны находится в клинике Шарите. Вот они говорят, что Юлия Владимировна
здорова. Как они могут это установить, если это врачи, которые никогда ее не осматривали?
Они не знают, как ей было и как сейчас стало. Это заявление – вранье. У них нет ее лечебной
карты, она в Шарите.
Исходя из вашего общения, какие взгляды у Тимошенко на партию? Было заявление ее
мужа с критикой «Батькивщины», что партия не делает всего необходимого для
освобождения Юлии Владимировны. Она понимает, что партия отдалилась и живет своими
интересами?
Абсолютно нет. Она понимает, что партия также состоит из людей. В любой партии есть
проблемы: роста, преданности людей. Ведь есть слабые люди, есть сильные люди. Но она
уверена, что костяк партии «Батькивщина», которому 12 лет – это люди, которые преданы делу,
преданы Украине, они всеми силами хотят освободить Юлию Владимировну. Они хотят, чтобы
она стала нашим Президентом.
Я с ней третий созыв в парламенте. В 2005 году вступила в партию «Батькивщина», до
этого у нас есть своя история отношений с Юлией Владимировной, в то время, когда я была
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министром финансов в Крыму, а она – председателем бюджетного комитета. Я не поменяю
партию в зависимости от того, в тюрьме наш лидер или не в тюрьме.
Она критиковала руководство оппозиции и партии из-за того, что вокруг нее такая
сложная ситуация, а полпартии на Канарах отдыхают? Ведь женщины блокируют трибуну,
вы втроем ее защищаете, Евгения что-то делает – это все. Такое впечатление, что всем – и,
прежде всего, лидерам оппозиции, стало все равно. Об этом вы говорили?
Мы говорили о своих ощущениях того, что какие-то процессы идут. Что, может быть,
кто-то мало влияет на эту ситуацию. Но она абсолютно спокойно к этому относится. Она знает,
что лидеры оппозиции, что лидеры «Батькивщины», в том числе и Тягныбок, и Кличко – они за
то, чтобы она вышла. Тимошенко уверена, что Тягнибок, Кличко и Яценюк хотят ее
освобождения. Она считает, что они действуют в меру своих сил, чтобы Юлия Владимировна
была на свободе.
Она согласна с тем, что они принимают все возможные меры?
Она не давала оценку того, согласна с этим или нет. Тимошенко знает, что у нас есть
план освобождения и у нее есть план. Мы эти планы сверили, и будем идти в нужном
направлении.
В чем заключается ее и ваш план?
Я не могу этого рассказать.
Как она развивается интеллектуально и что читает? Луценко рассказывает, что он
сотни книг прочитал…
Она тоже очень много читает. Знаете, мы много говорили о Боге, о вере, о религии, о
православии. Она очень много думала и потом сказала: «я все время думаю, почему я здесь
сижу. Почему я оказалась в этой тюрьме?». Понятно, что они ее посадили потому, что она им на
свободе не нужна ни в каком виде. Она для себя хотела понять причины. Она говорит, что,
наверное, этому две причины.
Первая – это то, что в 2010 нам Господь Бог не дал победить на выборах. Случилось это
потому, что мы бы не смогли выполнить все то, что наобещал Янукович, идя к власти. Мы бы
не смогли оправдать ожидания людей, которые голосовали за Януковича. Потому что мы
понимали, в какой ситуации находиться страна. А им все равно, в какой она находится –
Януковичу и его товарищам. Они ее грабили, грабят и будут грабить.
О второй она сказала так: я должна была так изучить жизнь людей за решеткой. Чтобы
понять и пропустить это через себя. Чтобы сделать выводы и в этом направлении много-много
всего сделать.
Она верит, что выйдет на свободу воплотит это в жизнь?
Она верит, что выйдет и это сделает. Я очень верю Юлии Владимировне. Когда мы
сдавали мандаты на перевыборы в 2007-м, один человек в стране знал, что это произойдет. Это
была Юлия Владимировна. Мы все рядом сомневались, мы не знали, как это сделать, но это же
случилось. Она взяла, оперлась на эту точку и перевернула.
В размышлениях о причинах случившегося она не признавала, что все это следствие
бездействия, когда у нее была возможность. Она была при власти, но не проводила реформ,
она не боролась с коррупцией, оставляла ситуацию в стране законсервированной…
Безусловно, ошибки были. Тот, кто идет в перед – тот ошибается. Об этих ошибках мы
говорили и в период времени, когда мы их совершали. У нас ситуация была в 2008 году, в 2009
год – это был кризис. Какие реформы? И у нас не было Президента, у нас не было
Национального банка, не было парламента. О каких реформах можно было говорить? Теперь у
них есть все. Они делают реформы? «Покращення життя» уже началось?
Символы коррупции по-украински с той же Тендерной палаты, они же были в вашей
политической силе до президентских выборов. Это дает повод говорить, что в ее окружении
была та же коррупция, что и сейчас…
Еще раз повторю, что партия состоит из людей. К сожалению, не придумано такой
машины, такого рентген аппарата, который смог бы просканировать человека и узнать все его
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мысли. Ведь все – живые люди. У меня были сложные отношения с господином Яценко. У меня
вообще не было отношений с Королевской. Я не понимала ее, я другого склада человек.
Юлия Владимировна – политик высшего эшелона. Ей нужно было склеивать все так, эту
ситуацию в стране, чтобы с минимальными потерями решить вопрос сохранения страны.
Вернемся к информации. Что же она читает?
Ей приносят. Все защитники приносят ей распечатки с Интернета. Все, что от одного до
другого прихода поступило, ей доставляют. Это много бумаг, она все это перечитывает. Она
смотрела «5 канал», так как ТВі нет. Потом, когда она ушла из этой комнаты на акцию – она
ходила смотреть новости. Юлия Владимировна могла хоть определенное время посмотреть
новости, но потом от туда украли антенну. Она была лишена и этого.
Понятно, что она читает распечатки, а она читает что-то серьезное, о вечном, о
философии?
Философские книги читает. Последнюю, которую перед нами ей принес и передал
Сергей Власенко - стихи Лины Костенко. Мы читали их в слух и поверьте, те, кто нас слушал,
были не довольны, что мы именно это читаем.
Мы читали в слух и дали ей возможность побыть с нами. Мы первые сутки до трех часов
ночи потратили на то, чтобы проговорить все вопросы. Но как говорить, ведь там сидят
охранники и все пишут. Ухо в ухо, при этом громко стуча по столу, а две другие пели, чтобы им
не было слышно.
Мы проговорили с ней все, что можно проговорить, даже больше. Потом два часа на
полу поспали, как-то отдохнули, и Юлия Владимировна как-то эти два часа отдохнула. И мы
снова весь следующий день с ней общались. Мы нахохотались, насмеялись. Она говорит:
«Боже, девчонки, я уже столько времени не смеялась. Вы мне такой глоток воздуха, такой заряд
энергии дали». Потом, к сожалению известно как это закончилось.
Ей можно иметь канцтовары: бумагу, ручку?
Бумага у нее есть. Ручки есть, карандаши приносит наша «Батькивщина».
Когда она пишет письма, у нее их не отбирают?
Она же защитникам их передает. У нее есть право защитникам передавать. Мы не имели
права ни внести ей ничего, ни вынести. Мы вели там протокол того, что и как они сделали, но
мы не успели его забрать, поскольку нас так неожиданно «депортировали».
О депортации. Власенко сказал, что когда вас вышвыривали, Тимошенко пыталась
встать, ей стало хуже со спиной. Как это произошло?
Когда она посмотрела новости по «5 каналу», когда врачи реанимационного отделения
вышли и сказали, что они не могут работать и им это все мешает, Тимошенко пришла и очень
расстроилась. Тогда она нам говорит: «девчонки, я буду проситься обратно в колонию. Пусть я
уже там буду, раз людям это все мешает».
На это мы ей сказали: «Юля, мы сейчас на колени тут встанем, чтобы только ты никуда
не пошла. Они этого только и хотят, чтобы тебя там замуровать. Ты тогда будешь лишена
элементарной таблетки, которую ей дают, чтобы снять боль».
Мы нарисовали план, показали ей и сказали, что будем добиваться, чтобы перенесли
вход, поскольку три поста проверки медикам были устроены специально. Мы видели, что она
очень устала. Поэтому мы решили немножечко раньше разойтись и лечь спать, чтобы она както отдохнула
Тогда днем Юлия Владимировна, когда мы попили чайку с ее сухариками, говорила, что
сейчас наверно по очереди нам можно будет принять душ. Она сказала, что сейчас сходит
первая, а потом мы по очереди. Прошло минут 10-15, она пришла и сказала, что душ
отменяется, поскольку отключили воду. Потом Юлия Владимировна пошла в душевую комнату
на тот топчан - скамейку, а мы договорились о том, что будем как-то дежурить. Ей же еще
забили окно, то есть 4 женщины, которые весь день ходили в этот туалет, ей не дали
возможности его проветрить. Она осталась спать с этим унитазом и без окна.
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Мы остались. На топчане одну ночь спала Слюз, на следующую - Шура Кужель, а на
следующую должна была быть я. Нам Юлия Владимировна дала одеяло и мы с Таней Слюз
легли на пол.
Мы ждали, что что-то произойдет. В 4 часа утра я поднялась и начала просится в туалет.
А нам говорят: у нас нет возможности отвести вас в туалет потому, что туалетов нет. Все
заняты. Сказала, что решайте как-то, иначе все это будет в коридоре.
Проходит 15, 20, 30, 40 минут и мы уже стучимся: товарищи дорогие, ну как же это так?
Они нас не выпускали с этой комнаты. Помощник начальника караула сказала, что сейчас
пойдет к начальнику разбираться. Но пошла в другую комнату, где мониторы.
Из-за подсветки с монитора было видно, что там мужчина – начальник караула. Она с
ним разговаривала, стоял шум. После этого она вышла и сказала, чтобы мы прошли в туалет к
другой осужденной.
В 6:10 открывается дверь, мы сразу вскочили, показывали удостоверения, что мы
народные депутаты и нам ничего не имеют права делать. Им было «пофиг». Это были три
человека исполнительной службы. Один из них сказал: «вперед».
Нам потом стало известно, что они 5 часов тренировались в такой же комнате, в таких
же условиях выносить женщин. Одного человека я запомнила хорошо. Все остальные были без
знаков отличия, в черной одежде, все на одно лицо, даже одного роста.
Там же была душевая комната, там было непрозрачное стекло и ладошки Юлии
Владимировны. Она кричала: «девочки, девочки». Мы ей: «Юля, держись».
Как вы думаете, ваш поступок не навредил Юлии Владимировне? Ведь теперь
ужесточили режим?
Там некуда его ужесточать, дополнительных камер навесить некуда. Воды и так не было,
свежий воздух не проникал, окна были все затянуты. Что можно еще ужесточить?
Мы встречались с послами ЕС и с послом Евросоюза, они говорят: спасибо вам, что вы
это сделали. Теперь есть три очевидца событий, которые действительно там происходят. Это
свидетельские показания трех людей, которые прошли там все и подтвердили. Мы
присоединились к исковым требованиям Тимошенко в Европейский суд по всем этим
«тортурам» и издевательствам. Мы все отправили в ту же субботу.
Есть ли Юлии Владимировны понимание того, что она выйдет до 2015 года и примет
участие в президентских выборах?
У нее есть такое понимание, она верит в это.
Она верит в то, что Кличко, Яценюк, Тягныбок поддержат ее кандидатуру?
Она верит в это.
Она с ними общается? Они это подтверждают или она просто в это верит?
Кто к ней приходит – подтверждает. У нее был Арсений Яценюк.
Но Кличко и Тягныбок публично не поддерживали…
Давайте еще с начала пройдем выборы мера Киева.
Тимошенко считает Кличко оппозиционером?
Она считает, что «Удар» - оппозиция. Она сейчас предложила объединиться в единую
партию, создать общую партию оппозиционную – одну единую, чтобы побороть тиранию.
Вот Тягныбок и Кличко уже сказал «нет»…
Время идет, подходы меняются. У нас Юлия Владимировна всегда была самым
дальновидным политиком.
Она понимает, что только сама оппозиция может вытащить ее из тюрьмы. США и
Европа уже сделали все, что могли?
Не все.
Она надеется на Европейский суд?
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Она в первую очередь надеется на свой народ и международное сообщество, что они ее
поддерживали и поддерживают, и будут поддерживать впредь. Думаю, что после того, что мы
им рассказали - саммит Украина – ЕС будет более жестким к Виктору Януковичу. При встрече
с нами они констатировали, что те три условия, которые выдвинуло ЕС для подписания
соглашения – не одно из них выполнено не было.
Вы вспоминали о своих отношениях с Натальей Королевской. Она была видным членом
вашей партии, пыталась показать поддержку Тимошенко во время суда. Как Тимошенко
оценивает то, что сделала Королевская?
Королевская сама выбрала такой путь. Наталья пошла своей дорогой, Тимошенко нигде
этого не комментировала. Они считает, что и не должна этого делать потому, что Наталья
Королевская так и не доросла до того уровня, чтобы такой лидер как Юлия Владимировна
комментировала ее поступки. Самый главный комментарий поступка Королевской был дан на
выборах – ей не поверили.
Можно ли к ней применить слово «предательство»?
Я все время Юлии Владимировне об этом говорила, когда она еще не сидела в тюрьме.
Никогда не была соратницей Королевской. У нас никогда с ней не было добрых отношений, я
оценивала ее скептически. Она может это подтвердить.
Человек не может быть политиком высокого уровня, если его помощники грамотнее,
чем ты. Теперь это подтверждается отсутствием диплома у Королевской. Образование многое
значит в жизни. Для меня ничего не случилось удивительного, когда Королевская поступила
таким образом.
Слово «предательство» от Юлия Владимировны вы услышали?
Она не давала таких комментариев. Она сказала, что Наташа выбрала такой путь, и она
этого никогда комментировать не будет, это не ее уровень комментария. Она ушла и сама себя
погубила. Тимошенко говорила одно, что Наталья действительно обладает организаторскими
способностями, но они ей не помогли.
Наташа не любит людей, она не искренна и делает все только ради себя любимой.
Поэтому люди ей не верят. Чтобы она не говорила про 1000 евро или 500 евро заработной
платы и пенсии – ей никто не поверит. А Юлии Владимировне верят. За нее проголосовали 11
млн наших граждан.
Королевская заняла министерский пост, на котором в свое время пребывали вы. Для нее
это наказание или шанс?
Думаю, что это путь Королевской к политическому небытию, как в случае с Тигипко.
Ее наказали?
Я думаю, они сами над ней поиздевались: «теперь делай зарплату в 1000 евро и 500 евро
пенсии». Азаров ей никогда не простит того, что Наташа говорила про него. Королевская не
разбирается в социальной политике. Королевская не имеет профессиональной подготовки,
чтобы заниматься социальной политикой.
У нас в стране 45 млн человек живет и каждый думает, что он разбирается в социальной
политике. Это наисложнейшая отрасль. Все от рождения до смерти являются клиентами
Министерства социальной политики.
Вы вспоминали об Арсении Яценюке. С ним вы вместе работали в Крыму еще в начале
2000-х, какое тогда сложилось о нем впечатления?
Когда-то Арсений Яценюк называл меня крестной мамой. Я была начальником
казначейства в Крыму, когда закончила быть министром финансов. Была депутатом Верховной
Рады Крыма
Тогда премьер-министром был Куницин Сергей Владимирович. Он сказал, что приедет
молодой парень, на министра экономики будем его смотреть. Сообщил, что он из банка Аваль,
мол, помоги ему, посмотри, чтобы он прошел.
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Да, действительно, молодой пацан со светлой головой. Конечно, желания пока было
больше, чем возможностей. Но желание конвертируется в какие-то знания. Когда ты хочешь –
то ты можешь.
В Крыму тогда жестко относились к людям, приходящим не из Крыма. Но у Арсения
Яценюка голова светлая, и он с третьего раза был назначен министром. Мы работали с ним
вместе, он достаточно креативный человек в идеях и подходах.
В вашей декларации за 2011 год указаны 2,5 миллиона гривен от отчуждения прав
корпоративной собственности. Чем вы владеете и какие ваши активы?
Все написано в моей декларации.
Все же, в каких бизнесах участвуете?
У меня есть недвижимость, я участвую в строительном холдинге.
А за рубежом, там указаны активы за пределами Украины. ?
За рубежом у меня ничего нет. Это было давно.
http://glavcom.ua/articles/9407.html

Блоги
Ігор Мірошниченко: «Школа ненависті, українофобії, насилля та збочень наживо,
24 години на добу»
pravda.com.ua
Звідки беруться виродки, що гвалтують та вбивають дітей, холоднокровно позбавляють
життя випадкових перехожих, або просто знущаються з людей чи тварин, отримуючи від свого
збочення неймовірну насолоду? Гадаю, для будь-кого, хто має здоровий глузд та об"єктивно
дивиться на речі, відповідь на це запитання є очевидною, – своє становлення дуже часто вони
проходять, сидячи перед екранами телеприймачів з пультами в руках.
Значна частина маніяків-убивць, сексуальних збоченців та агресивних лиходіїв
народжується нормальними людьми, без жодних психіатричних аномалій, проте відхилення в
їхній поведінці, які часто ведуть до трагедії й підвищують загальний градус напруження в
суспільстві, формуються при перегляді телевізійних програм та акумулюванні психікою таких
персонажів усього негативу, який несе в собі наш інформаційний простір. Очевидно, що в
суспільстві, де замість спортсменів, діячів культури й науковців телебачення через безперервні
надзвичайні хроніки героїзує фігурантів кримінальних справ, поява послідовників Онопрієнка
чи Мазурка куди ймовірніша, ніж продовжувачів справи Бубки або Патона. Якщо контент
більшості телеканалів нашої країни формують кримінальні трилери, криваві детективи й фільми
жахів про головорізів та збоченців, то годі й очікувати появи в ній нових моральних
авторитетів, що сформують еліту суспільства і прищеплять його пересічним представникам
найвищі норми духовності, культури, моралі й традиційних сімейних цінностей. Законодавцем
моди в такому середовищі стає псевдоеліта з відповідними до телевізійних стандартів життя
манерами і яскраво вираженими, ним же нав'язуваними, споживацькими цінностями.
Наприклад минулої ночі до раціону збоченців та маніяків телеканал ICTV запропонував
фільм "Пила 5". Попри те, що відношу себе до психологічно стійких людей, моє терпіння
скінчилося вже на третій хвилині перегляду цього "шедевру". Катування, кров, вбивства і
знецінене людське життя – такий лаконічний зміст кіно, яке залюбки демонструє телеканал
головного "філантропа" України Віктора Пінчука. Того самого, котрий на люди влаштовує
благодійні обіди вартістю у мільйони доларів, а його дружина широко рекламує свій фонд, який
має допомагати ВІЛ-інфікованим українцям. Виходить дивна еклектика – хворих і знедолених
лікують та підтримують, а здоровим травмують психіку, прищеплюють вірус ненависті та
зневаги.
Вся позірність благодійництва медіа-магнатів, які незалежно від прізвищ у своїй
діяльності схожі, наче рідні брати, пояснюється абсолютно простою філософією їхнього життя
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та бізнесу. Гроші – понад усе! Про усвідомлення виховної функції, яку виконують ЗМІ, та
відповідальність за морально-етичні норми суспільства, на якому вони роблять мільйони
доларів, не йдеться. Зрештою, можливо саме завдяки таким фільмам, як "Пила" ICTV народжує
персонажів для своєї, слід розуміти, стрижневої в програмній сітці передачі Констянтина
Стогнія "Надзвичайні новини". Вона стає щоразу більшою й кривавішою, бо кількість
кримінальних збоченців неухильно зростає. А якщо є злочинці, значить треба все більше часу
відводити і розповідям про тих, хто з ними бореться – "ментовські" серіали з московським
акцентом – ще одна фірмова риса прайм-тайму ефірів на ICTV. Додаємо до цього просякнутий
українофобією та зневагою до нас з вами фільм "Ми з майбутнього", кількості повторів яких на
цьому каналі вже втратив лік навіть сам гендиректор Олександр Богуцький, і маємо потужний
інструмент для досягнення деградації суспільсва, вихолощення в ньому національної, духовної
та культурної сутності.
Водночас, це не заважає ICTV та багатьом іншим каналам українського телевізійного
простору бути підписантами Хартії, в якій Національна експертна комісія з питань захисту
суспільної моралі ще в 2009 році прописала певний кодекс честі для ЗМІ, які несуть
відповідальність перед українцями, за формування сучасної системи цінностей. Моральні
зобов'язання для медіа-бізнесу сьогодні є такою ж абстрактною категорією, як і сама мораль,
довгий битий шлях до якої українським телевізійникам сьогодні замінила пряма дорога до
збагачення та надприбутків.
Самоконтроль та самоцензура в умовах постколоніалізму, коли формувався дикий
український ринок медіа не працюватимуть. Їм необхідна "дубина" у вигляді Законів, яка
поверне телевізійний контент України у цивілізовані береги і змусить власників ЗМІ згадати
про свою відповідальність перед суспільством. І не треба галасувати про втручання у
редакційну політику. Радше варто говорити про уроки суспільної моралі та патріотичного
виховання, опанувати які ЗМІ зобов'язані одними з перших.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/miroshnychenko/5100e9c1e51ff/

Телебачення і радіомовлення
Володимир Рибак згадав, як дніпропетровські бізнесмени вбивали донецьких
Радіо Свобода, Ваша Свобода
Сьогодні передача «Ваша Свобода» виходить з кабінету Голови Верховної Ради України
Володимира Рибака.
– Ми зустрічаємося з Вами в такий міжсесійний період. Народні депутати на
канікулах. Ви на роботі. Дехто з народних депутатів, комусь ми телефонували, вони кажуть:
не чіпайте мене, я на канікулах. А дехто працює, багато законопроектів подає. І до суду
подають. Взагалі цей період канікул, це що?
– Це два тижні в Конституції України, є такий час.
– Щоб перепочили?
– Між осінньою і весняною сесією є два тижні канікул. Але для нас, для керівників
Верховної Ради, треба готувати сесію, яка почне працювати 5 лютого. Є дуже багато питань для
розгляду.
– Деякі опозиціонери почали говорити про те, що потрібно проводити позачергову
сесію. І почали збирати підписи, і депутат Пашинський навіть звинувачує Вас у тому, що Ви
зволікали зі збиранням підписів. З іншого боку, депутат Олійник, депутат регіонал сказав, що
Партія регіонів готова до проведення позачергової сесії, мовляв навпаки – опозиція з цим
зволікає. Народний депутат Доній навіть написав Вам листа особистого, що він готовий до
проведення цієї сесії і закликав інших депутатів написати Вам такі самі листи. В чому
правда?
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– Багато листів, як вам кажуть, журналістам, то вони хотіли це зробити. Ніяких листів я
не бачив. Я бачив те, що там ви друкуєте в Інтернеті. Нічого дивного тут нема, тому що в нас в
парламенті України сьогодні вже починаються передвиборні програми.
– Ще ж зарано.
– Хтось вже бачить себе, що він буде кандидатом в Президенти. Я так дивлюся, десь так
п’ять чоловік в парламенті – це вже майбутні кандидати в Президенти. Ви знаєте, що в цьому
році будуть вибори міського голови столиці нашої держави Києва. Тому де правда а де не дуже
правда – тут буде нашим слухачам..
– Буде зрозуміло пізніше, так? Але все ж таки чи зібрані ці підписні листи?
– Для того, щоб провести сесію, треба представити всі документи. Вони написали в
понеділок, 21 січня. Я підписав зразу в ту ж хвилину. Питаю ввечері, приходив хто-небудь,
реакція є, списки готують? Нікого не було і ніхто не приходив. Тому шлях я відкрив в ту ж
хвилину. Сьогодні на дану хвилину, вже 23 січня, ніяких підписів у Верховній Раді ще нема.
– Тобто можна говорити, що немає підстав для того, щоб говорити про проведення
сесії?
– Для того, щоб я прийняв якесь рішення, є закон, регламент ВР, голова ВР. На дану
хвилину в мене ніяких документів в стінах ВР немає. Тому я хочу сказати, не треба дурити
наших виборців.
– Вчора ЗМІ багато писали про те, що Віталій Кличко, лідер партії УДАР від
одойменної фракції подав позов до суду проти Вас за те, що Ваші дії під час голосування за
відставку Сергія Арбузова і призначення головою Нацбанку Ігоря Суркіна, були протиправними.
Наскільки це правда? Чи отримували Ви такий позов?
– Я вперше чую від Вас, вже сьогодні вранці я подивися в Інтернеті, дійсно, журналісти
таке пишуть. Але про це я не мав ні з ким жодної розмови. Але голова ВР не голосує сам за
себе. А голосує кожен депутат, тому звинувачувати голову ВР, тим паче, що я бачу десь якийсь
чоловік, десь в Рівному щось написав, щось подав. Те, що сталося у Верховній Раді, то хай
депутати подають. Голова ВР організовує розгляд питання. Я організував розгляд. Виповнив
повністю регламент. Звернувся до депутатів: голосуйте персонально, за того дядька не треба
голосувати. Поставив на голосування. Депутати проголосували. Був результат. Я оголосив цей
результат. Які питання можуть бути до мене? Це прийшли нові люди. Вже думають, що завтрапіслязавтра вибори в Києві. То ми будемо розказувати виборцям все, що вони знають. Я їх дуже
всіх прошу: шановні друзі, вибори закінчились давно, то ж давайте перегорнемо сторінку і для
того, щоб кияни повірили, давайте виконувати програми. Я подивися програми всіх п’яти
партій. Я запрошую, давайте розглядати програми, вистачить. Але депутати, особливо ті, які
перший раз прийшли в парламент, їм зручніше десь щось там, що було, а щоб економіку, щоб
виконувати, там же є обіцянки і по тисячі і по дві тисячі євро заробітну плату всі обіцяли. І що в
охороні здоров’я буде порядок. І в навчанні, і пенсії і що тільки. Давайте виконувати.
– Я у Вас про це запитаю, тим паче, що у наших читачів з мережі Фейсбук є запитання.
Але я хотіла б завершити все-таки стосовно цих заяв партії УДАР. Вони ще говорять, і так
само наші слухачі запитують, стосовно введення цієї сенсорної кнопки, кажуть, що це Партія
регіонів блокує введення, аби провести якісь закони.
– Хочу сказати нашим слухачам, щоб в оману їх не заводили. Сьогодні опозиція, яка
керувала Верховною Радою, всі вони вже по 10 років у Верховній Раді. Вісім років назад вони
цю систему зробили. Я хочу запитати цих опозиціонерів, а чому вони її не вводили? Вісім
років! А сьогодні, коли я прийшов, то їм зразу потрібна ця система. З цією системою треба
розібратися. Я доручив сьогодні комітету, щоб вони розглянули цю систему, працездатна вона
чи ні. Ніхто не знає, бо вісім років вони ж її не вводили. Вони не вводили. Далі, як вона для
здоров’я? Сертифікована вона, чи ні. Комітет, який представляє всі політичні сили, які є в
парламенті, хай вони приймуть. Я поставив задачу до п’ятого, щоб вони проінформували мене
по можливості експлуатації. І я буду доповідати сесії Верховної Ради. Чому вісім років вони її
не вводили?
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– Ми згадали про голосування стосовно пана Арбузова, стосовно його відставки з
посади голови Нацбанку і знову ж таки кажуть, що ніби то блокування трибуни, яке було
перед цією відставкою, воно відбувалося за згоди політичних сил. Наскільки це правда?
– Я не знаю. Я голова ВР і для мене всі фракції однакові. Чи були якісь домовленості чи
ні, я думаю ніяких домовленостей не було. Але я прошу всі політичні сили, які є в парламенті,
по головам один одного не треба ходити. Не треба штовхатися біля трибуни. Голосуйте, я буду
слово надавати всім, опозиції і більшості, щоб всі могли висловлювали свою думку. Але
підійшов час прийняття рішень, я буду ставити на голосування, і кожна політична сила повинна
голосувати «за», «проти», «утримався». Скажіть, в якому парламенті є, коли одна частина залу
голосує, а друга покидає свої робочі місця, йде і над душею заважає іншим голосувати. Що це
таке? Ви ж прийшли в парламент працювати, так давайте всі ж голосуйте. По регламенту такого
нема, що одні будуть голосувати, а інші їх будуть контролювати, але не працювати.
– Знову як почнеться сесія чергова, чи позачергова, але опозиція знову блокуватиме
трибуну у зв’язку з останніми звинуваченнями на адресу Юлії Тимошенко і з останніми
звинуваченнями з вчорашньою скажімо заявою народного депутата Власенка, який озвучив
заяву Юлії Тимошенко. Ви очевидно знаєте всю цю заяву, я не буду її переповідати, але там є
такі слова: таких міжусобних кримінальних розборок як на Донеччині в 90-х роках, не було
більше в жодному регіоні України. Мовляв, Юрій Луценко, коли став у 2005 році міністром
внутрішніх справ, розкопав тільки в одному з донецьких териконів понад тридцять трупів
бізнесменів, суддів, адвокатів, слідчих і так далі. Ви тоді працювали одним з керівників міста в
ті часи. Ви прекрасно пам’ятаєте, що тоді було. Ви могли би трошки розповісти, як це було
насправді?
– Так, я пам’ятаю. Я пам’ятаю, коли убили Щербаня, то весь Донецьк гудів тоді.
Називалися прізвища різні. Говорилося, що йде переділ і дніпропетровські бізнесмени
убивають донецьких бізнесменів. Це тоді весь Донецьк знав це. Я не хочу зараз називати
прізвища. Але так було. І вже більше десяти років ніхто не хоче сказати правду, що ж сталося.
Врешті-решт є наша правоохоронна система України, є правоохоронна система в Європі, у
світі, треба до кінця розібратися, що це таке. Є Європейський суд, є наші. Я хочу, щоб до кінця
це розглянули. Чому так сталося? Донбас після розвалу Радянського Союзу, найбільше
постраждав з усіх областей. Тому, що промисловість області була сконцентрована і направлена
на весь Радянський Союз і на держави Європи. І коли рухнув Радянський Союз, всі
підприємства Донбасу зупинилися. Тисячі людей вийшли на мітинги. Люди залишилися без
роботи. Ситуація була дуже важка. І за рахунок бізнесу почали будуватися робочі місця,
платитися заробітна плата. Бізнес почав підніматися. Бюджети місцеві, а я був мером міста, я
вже почав в бюджет почав отримувати перші фінанси від бізнесу. Тому в Донецьку ніколи в ці
роки, коли вся Україна страйкувала – вчителі, лікарі, пенсіонери, у нас ніколи не було ні одного
страйку.
– Ви сказали про те, що тоді говорили, що дніпропетровські бізнесмени хочуть зробити
переділ. Чи відбулося це насправді?
– Чи відбулось? Я не думаю. Бізнес розвивався і на Донбасі, і на Дніпропетровщині. Але
молоді люди загинули через бізнес. Це було. І дуже багато розмов на цю тему було.
– Я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода, ми говоримо сьогодні з
головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком.
Наші дописувачі з мережі Фейсбук запитують таке: чи ведеться в Партії Регіонів
дискусія на тему доцільності зміни виборчої системи, як для загальнодержавних, так і для
місцевих виборів?
– Я думаю, що є такі дискусії, ми їх ведемо. Перш за все, що треба зробити? Треба
прийняти кодекс всіх законів по виборам в місцеві органи влади, у Верховну Раду, вибори
Президента. Треба вивчити ті помилки, які є, ті рекомендації, які сьогодні є Парламентської
Асамблеї Ради Європи, Венеціанської комісії.
Я думаю, що в 2013 році депутатам Верховної Ради треба попрацювати над цим
кодексом. Тому, що якщо подивитися на три останні вибори: 2010 року Президента, восени
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2010 до місцевих органів, і у Верховну Раду, Україна показує Європі, що вона може проводити
вибори на високому рівні.
Але є ще багато помилок. П’ять округів, які – і Ви брали участь у висвітленні – і є там
дійсно… Треба закон сьогодні ухвалити такий, щоб можна було довести до кінця, які
результати виборів. Але я скажу по п’ятьох округах, там були задіяні представники усіх
політичних сил. Молода демократія нашої держави ще не навчилася програвати вибори, тому
були такі стосунки.
– До партійної складової виборів таких особливих претензій і не було. Чи буде
змінюватися знову виборча система, аби не було мажоритарки знову?
– На мій погляд, як депутата, і як Голови Верховної Ради, Україна ще не готова
проводити вибори лише по партійних списках.
– Але ж проводили!
– Ми сьогодні шукаємо свій шлях у системі управління, в законодавчій базі. Ми
проводили, але коли 200 партій, то це ще зарано.
– Але проблеми виникли якраз на одномандатних округах.
– Це треба спитати у наших виборців. Я був у всіх регіонах і не один раз і зустрічався в
аудиторіях різних. Люди казали, що це – правильно, бо «ми хоч побачимо цього депутата, за
кого ми повинні голосувати». І головне, що депутат, якого вони вибрали, він повинен їхати
туди і розповідати, чим займається Верховна Рада, чим займається він, як він вирішуватиме ті
питання, ті програми, які вони намічали. Я не знаю, скільки років пройде, але колись буде чисто
партійна система.
– З відкритими списками?
– І з відкритими списками. Є багато прикладів різних форм в інших державах. Але
потрібен час. Не може бути партійна система, де є 200 партій.
– Як будуть проходити вибори у Києві? Ви згадували на початку нашої розмови вибори у
Києві, за яким принципом?
– На сьогоднішній день є закон, змішана система, ніхто його поки що не змінював.
Політичні сили, нові, які прийшли до парламенту, і ті три, які там уже були, це вони будуть
вирішувати, щоб відкрито, прозоро, чесно пройшли вибори в нашій столиці.
– Є ще запитання з мережі Фейсбук, які шляхи до рішучих реформ та стрімкої
стратегії подолання корупції ви можете запропонувати, або, принаймні, вбачаєте
можливими?
– Є дуже багато пропозицій, і від Кабінету Міністрів, від депутатів, всі ці проекти
законів ми будемо розглядати. Вони знаходяться сьогодні в комітетах. Треба з корупцією
закінчувати! Для цього повинні бути закони, і закони повинні бути однакові для всіх. Не може
бути так, що людина, яка десять гривень, чи сто гривень отримала – то це корупція і її треба
судити, а коли мільйони розкрадаються через хабарі і таке інше, то нічого не приймається.
Треба, щоб закони стосувалися усіх однаково.
– Запитання ще одне: які найважливіші проекти має ухвалити Верховна Рада для
поліпшення економічної ситуації в Україні та підвищення добробуту громадян?
– Головне питання. Коли ми проводили вибори, ми питали у людей, кого б вони хотіли
бачити у Верховній Раді, хто найбільш авторитетна людина, і головне, що для вас
найважливіше. Головне питання, це – робочі місця і достойна заробітна плата. Тому, коли ми
кажемо про європейські цінності, про бажання України до Європи, в першу чергу нам потрібно,
щоб в Україні запроваджувалися європейські стандарти життя.
То головне питання і закони, які потрібно приймати, бо виборну сторінку перекинули, то
треба дивитися, що потрібно зробити, щоб були нові робочі місця, як стимулювати
підприємства, які створюють нові робочі місця, як збільшувати заробітну плату. Чим більше
буде заробітна плата сьогодні у людей, тим більше буде фінансів у доходній частині бюджету,
тому щоб з більшої зарплати - більші податки, більше буде фінансів у місцевих органах влади,
які можна буде перерозподіляти на навчання, на медицину, на соціальну допомогу, і таке інше.
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Оце – головне питання, яке потрібно розглядати день і ніч. Наш працездатний виборець і наші
люди хочуть працювати і отримувати достойну заробітну плату. Це – головне питання, а потім
уже через бюджети – зарплати бюджетникам та інші питання.
– До речі, бюджет, як швидко ви його будете переглядати? Бо Ваш перший заступник
заявив, що, мовляв, у бюджеті не враховано зарплату бюджетників на три місяці.
– Знаєте, то таке діло… Я думаю, що це більше заява від політичної партії. Бюджет по
першому кварталу буде переглядатися, не було і не буде ніколи, що хтось залишиться без
зарплати, без пенсії, в бюджеті фінанси всі є, але треба переглянути якісь позиції, те, без чого
ми сьогодні обійдемося. Але заробітна плата і пенсія – це головне.
– Ви – не новачок у Верховній Раді, багато скликань були депутатом, тепер працюєте
головою Верховної Ради, щоправда, ще не дуже довго, наскільки Ви погоджуєтеся з тим, що
говорив один з Ваших попередників, що Верховна Рада втратила свій вплив?
– Я думаю, що винна у цьому сама Верховна Рада. Не потрібно нікого звинувачувати.
Виборець вибирає, він не має до цього відношення. Депутати повинні почути одне одного у
Верховній Раді. Опозиція повинна почути більшість, більшість повинна почути опозицію.
Кожен депутат повинен знати, що його спрямували у вищий законодавчий орган держави, а у
нас почалася сесія сьомого скликання, і деякі депутати прийшли з мітингу, з вулиці, сидять
свистять, тупотять…
– Чи вдасться Вам відновити авторитет Верховної Ради? І що Ви для цього плануєте
зробити?
– Я дуже хочу. Коли ми збираємося за цим столом з керівниками фракцій, я бачу, що всі
політичні сили цього хочуть. Тому я кажу: працюйте у себе у фракціях, щоб один одного
депутати почули. Якщо виступає депутат від Партії регіонів, він має свою думку. Може вона і
неправильна, але дослухай до кінця. Виступає депутат від «Свободи», давайте не заважати,
давайте дослухаємося до нього. Але коли ухвалюють рішення, то кожен повинен сам думати.
– Але, з іншого боку, мені експерти писали у запитаннях до Вас, зловживає Верховна
Рада ухваленням рішень за скороченою процедурою.
– У нас є регламент. Там чітко розписано, по повній програмі, по скороченій програмі,
там записано: коли розглядається питання кодексу, великі питання, де є понад сотня пунктів,
потрібно обов’язково розглядати по повній програмі. А коли є закони, де є 5-10 пунктів, тоді
головуючий повинен спитати депутатів, як будемо розглядати, і зал каже: давайте розглядати
по скороченій процедурі. Я кажу, добре. Я ставлю на голосування. Якщо зал ухвалює, то я
повинен, як головуючий, виконувати рішення залу. Але я обіцяю і кажу, що не будуть
розглядатися за скороченою процедурою ті закони, які потрібно розглядати у повному обсязі.
Сегодня в Давосе стартовал Всемирный экономический форум
Интер, Подробности
В Швейцарском Давосе сегодня открывается Всемирный экономический Форум. Это
одно из главных событий года. Приехал на встречу и Президент Украины. За всеми событиями
саммита следит наш специальный корреспондент Дмитрий Анопченко. Он на прямой связи со
студией.
Дмитрий, добрый вечер. Что сейчас происходит в Давосе - и насколько представителен
Форум в этом году?
Дмитрий АНОПЧЕНКО, корреспондент: Добрый вечер, Киев. Для того чтобы сказать,
насколько представителен Форум в этом году, достаточно просто посмотреть список его
участников. Только представьте - 50 президентов и премьер-министров. Свыше тысячи топменеджеров крупнейших мировых компаний! Весь год эти люди ходят в тройном кольце
охраны и лишь тут, в Давосе, полностью доступны для общения.
В самом городе и на подступах к нему - жесткие меры безопасности, блокпосты, небо
над Давосом закрыто для полетов - и лишь гости Форума могут прибыть сюда на вертолетах.
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Зато в конгресс-холле все с точностью до наоборот. Никаких секьюрити! В кулуарах тут можно
запросто можно столкнуться с Дмитрием Медведевым или Ангелой Меркель. Раздает интервью
и легендарный основатель Давосского Форума, Клаус Швабб.
Клаус ШВАБ основатель, президент Всемирного экономического форума: Поскольку мы
потратили много времени на кризисное управление, теперь пора двигаться дальше, снова быть
более динамичными. Мы несем ответственность за будущее - это цель Давоса. Но, с другой
стороны, нужно не забывать о рисках. Это присуще глобальной экономике. Мы должны лучше
к этому подготовиться.
Дмитрий, а какова главная тема дискуссий? И когда ждать конкретных
договоренностей?
Дмитрий АНОПЧЕНКО, корреспондент: Уникальность форума в Давосе как раз в том,
что все решения тут принимаются не по его завершению, а что называется - на ходу. О
глобальных изменениях в экономике, точно также, как и о многомиллиардных сделках, тут
договариваются просто в кулуарах или вечером - за ужином. К примеру, украинский президент
сегодня, в эти минуты, и завтра встречается с топ-менеджерами крупнейших металлургических
и нефтегазовых компаний - и эти Давосские встречи часто могут дать больше, чем
официальные визиты. А главной темой всех споров неожиданно стал вопрос - почему в мире
так много очень бедных и очень богатых. Чем этот разрыв опасен для экономики, и как
заставить богатейших людей мира поделиться с остальным миром.
Спасибо. Дмитрий Анопченко в Давосе следит за главными событиями Всемирного
экономического форума.
Янукович у Давосі поговорив з Міталлом про метал
ICTV, Факти
У швейцарському Давосі триває Всесвітній економічний Форум. Участь у ньому беруть
понад півсотні світових лідерів.
Президент Віктор Янукович напередодні зустрівся з головою Ради директорів компанії
"Арселор Міттал" Лакшмі Мітталом.
Під час зустрічі йшлося про ситуацію на світових ринках металу.
Міттал зазначив: минулий рік був непростим для виробників металопрокату - ціни та
попит на продукцію знижувалися. Втім, як сподівається бізнесмен, цього року ситуація
поліпшиться.
У Давосі Віктор Янукович проведе ще низку зустрічей. Зокрема, із засновником
Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом та головою Європарламенту Мартіном
Шульцом.
Сергій Власенко: «Суд Гамбурга не ухвалював рішення на користь Азарова»
Інформація про те, що суд Гамбурга нібито відмовив у задоволенні позову екс-прем'єра
Юлії Тимошенко проти прем'єр-міністра Миколи Азарова, не відповідає дійсності, заявив
захисник екс-прем'єра, народний депутат Сергій Власенко.
"Я хочу офіційно заявити, що ця інформація тотально не відповідає дійсності", - цитує
С.Власенка прес-служба партії "Батьківщина".
Напередодні деякі ЗМІ повідомили, що Окружний суд Гамбурга не задовольнив позов
Ю.Тимошенко до М.Азарова. За їхньою інформацією, цей позов Ю.Тимошенко подавала
наприкінці серпня 2012 року. У своєму позові екс-прем'єр вимагала заборонити М.Азарову
робити заяви про її причетність до злочинів екс-прем'єра Павла Лазаренка.
Негайно зібрати засідання Верховної Ради вимагає опозиція
УТ-1, Підсумки дня
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Негайно зібрати засідання Верховної Ради вимагає опозиція. Фракції "Батьківщини",
"Удару" й "Свободи" зібрали необхідні для проведення позачергової сесії підписи депутатів.
Під зверненням підписалися 158 обранців. Вони хочуть розглянути питання про
відставку Генпрокурора. Заслухати звіти правоохоронців та створити тимчасову слідчу комісію,
яка має з'ясувати чи порушують права ув'язнених Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.
Відповідно до закону позачергове засідання має бути скликане впродовж семи днів з моменту
надходження заяви.
Зібрати Раду опозиція хоче на шість днів раніше офіційного початку роботи 2-ї сесії - 30го січня.
Віктор Янукович зустрівся з головою Ради директорів компанії "Арселор Міттал"
Лакшмі Мітталом
Президент Віктор Янукович у рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в
Давосі зустрівся з головою Ради директорів компанії "Арселор Міттал" Лакшмі Мітталом. Під
час зустрічі йшлося про ситуацію на світових ринках металу. Лакшмі Міттал зазначив, що
минулий рік був непростим для виробників металопрокату - ціни та попит на продукцію
знижувалися. Втім, як сподівається бізнесмен, цього року ситуація поліпшиться. У Давосі
Віктор Янукович проведе ще низку зустрічей. Зокрема, із засновником Всесвітнього
економічного форуму Клаусом Швабом та головою Європарламенту Мартіном Шульцом. А
також виступить на сесіях бізнес-форму. Очікують, що Віктор Янукович розповість про досвід
та можливості України у транзиті нафти та газу з Євразії.
Прикордонники не випустили Власенка до Стразбурга
5 канал, Час новин
Прикордонники не випустили Сергія Власенка до Стразбурга на сесію Парламентської
асамблеї ради Європи. Про це повідомив сам адвокат у аеропорту “Бориспіль”.
Відмову мотивували судовою забороною. Якою саме - в документі, виданому нардепу
митниками, не вказано. Сам Власенко пов`язує це зі справою щодо розподілу майна з
колишньою дружиною. За нею печерський райсуд зобов`язав депутата виплатити - сто п'ятдесят
тисяч гривень. Сам Власенко заявив, що ці гроші сплатив ще у грудні 2012-го і показав
оригінал квитанції про оплату.
Сергій ВЛАСЕНКО, захисник Юлії Тимошенко: "Склали документ, який називається
рішення про відмову перетинання митного кордону. Спочатку мотивування було, що є судова
заборона. Однак після перегляду всіх документів в оригіналах, керівник посту нічого пояснити
не зміг. Але при цьому оформив документи, які я вам щойно продемонстрував. Він проводив
близько 30 або 40 хвилин консультацій зі своїм старшим керівництвом. Рішення він особисто
не приймав, тому пояснити нічого не зміг".
Опозиціонери передали до парламенту 158 підписів на скликання позачергової сесії
Три опозиційні партії - "Удар", "Свободи" і "Батьківщина" передали голові Верховної
Ради 158 підписів народних депутатів для скликання позачергової сесії. Як повідомляють
опозиціонери, тема зібрання - розгляд ситуації довкола колишнього прем`єра Юлії Тимошенко
та звільнення з посади генерального прокурора Віктора Пшонки.
Нагадаємо, спікер Верховної Ради в інтерв`ю радіо "Свобода" заявив, що підписів за
проведення позачергової сесії - у Верховній раді немає. А всі закиди опозиції про те, що
правляча партія блокує позачергову сесію - свідчать про початок президентської кампанії.
Згідно з регламентом роботи парламенту, для скликання позачергової сесії необхідно 150
підписів.
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