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Друковані видання
Від парламенту очікують законотворчої праці, а не фортепіанного концерту
"Голос України"
Сьогодні розпочинає роботу друга сесія Верховної Ради України сьомого скликання.
Наскільки плідною буде її робота, а депутати працюватимуть злагоджено, без протистоянь і
блокувань, передусім залежатиме від того, чи вдасться парламентській більшості та меншості
досягнути згоди щодо персонального голосування. Опозиція затято наполягає запровадити нову
систему для голосування «Рада-3», яка передбачає голосування сенсорною кнопкою. Натомість
Голова Верховної Ради Володимир Рибак переконаний, що таке рішення має приймати не він
одноосібно, а весь парламент.
На початку погоджувальної ради глава парламенту Володимир Рибак повідомив, чому у
міжсесійний період він не скликав позачергову сесію парламенту на вимогу опозиції. За
словами В.Рибака, було зареєстровано лист лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка з
вимогою скликання позачергової сесії, з підписними листами народних депутатів на 11
аркушах. За підсумками перевірки, проведеної апаратом парламенту, з’ясувалося, що ініціатори
проведення позачергової сесії не зібрали належної кількості підписів народних депутатів — не
викликав сумніву 141 підпис за необхідних як мінімум 150. Із 158 підписів 7 не відповідали
оригіналу, а ще 10 підписів викликали сумнів щодо їх автентичності, бо вони були проставлені
напроти прізвищ депутатів, яких на той час не було на території України, — повідомив глава
парламенту. «Тому щодо проведення позачергової сесії мною не було порушено жодного
пропису Регламенту», — запевнив В.Рибак.
До порядку денного другої сесії парламенту сьомого скликання включено майже 380
законопроектів (разом із альтернативними). До першого розділу — питання, які повністю
підготовлені до розгляду Верховною Радою, — включено 10 питань, до другого розділу —
питання, які мають бути підготовлені до розгляду парламентськими комітетами, — включено
345 питань. За окремою процедурою має прийматися рішення щодо законопроекту про
внесення змін до Конституції України щодо Рахункової палати, який надійшов від Президента
як невідкладний і запланований до розгляду наступного пленарного тижня. Парламентськими
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комітетами не рекомендовано до розгляду 33 питання. Значною мірою це законопроекти, які
залишилися ще від парламенту попереднього скликання і вже втратили свою актуальність.
Під час пленарних тижнів середу запропоновано вивільнити для роботи в
парламентських комітетах.
Лідер депутатської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов закликав депутатів до
конструктивної роботи та поетапного вирішення питань, які накопичилися. Він нагадав, що
один день забезпечення діяльності парламенту обходиться державі у 2,3 мільйона гривень.
«Тому кожен день блокування — це викинуті на вітер гроші», — наголосив О.Єфремов. А
опозиціонерів, котрі домагаються персонального голосування, регіонал закликав «бути чесними
самим перед собою». Адже не всі підписи депутатів, які були зібрані задля скликання
позачергової сесії, виявилися автентичними.
До порядку денного другої сесії регіонали ініціюють включити ще низку законопроектів,
зокрема, щодо інформування населення про вміст ГМО, про погашення заборгованостей
підприємств вугільної галузі, зміни до закону про Кабінет Міністрів про врегулювання
діяльності уряду, зміни до деяких законодавчих актів щодо запобігання корупції, законопроект
щодо призначення пенсій багатодітним батькам, котрі мають п’ятеро і більше дітей тощо. У
п’ятницю під час години запитань до уряду регіонали запропонували заслухати міністра
охорони здоров’я щодо ходу реформ у медичній галузі.
Лідер фракції КПУ Петро Симоненко закликав присвятити другу сесію парламенту
підтримці національного виробника, захисту національних інтересів і розв’язанню соціальних
проблем. Комуністи запропонували заслухати інформацію Кабінету Міністрів про переговори із
МВФ. «Сесія має стати звільненням від зовнішньої залежності, — сказав Симоненко. — Треба
заслухати уряд про підсумки переговорів із МВФ, які умови висуває МВФ і на які умови згоден
український уряд». Комуністи, за словами П. Симоненка, внесли на розгляд парламенту понад
40 законопроектів, спрямованих на підтримку вітчизняного виробника, науки, АПК та захист
соціально незахищених верств населення, а також наполягають на відновленні у Кримінальнопроцесуальному кодексі такої міри покарання, як смертна кара. Під час години запитань до
уряду в п’ятницю фракція КПУ запропонувала заслухати міністра енергетики про використання
вітчизняних нафтових та газових свердловин.
Однак опозиція налаштована рішуче, тож спокій у парламенті може тільки снитися.
Головна вимога трьох опозиційних фракцій — «Батьківщини», «УДАРу» і «Свободи» —
забезпечення персонального голосування депутатів та увімкнення системи для голосування
«Рада-3» за допомогою сенсорної кнопки.
Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк запевнив, що система «Рада-3»
сертифікована, протестована і цілком може працювати. Якщо ж «Рада-3» не може запрацювати
з технічних причин, він запропонував голосувати шляхом підняття рук. «Тоді не буде ані
блокування, ані перерв у роботі Верховної Ради, а парламент працюватиме, чітко виконуючи
Конституцію», — сказав Яценюк.
Лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок запропонував у разі неможливості
запровадження системи «Рада-3» увімкнути попередню електронну систему «Рада-1», яка діяла
раніше. Тоді, коли депутат реєструвався зранку — розблоковувалася його картка в сесійній залі,
а якщо депутат не реєструвався, його картку було заблоковано. О. Тягнибок також закликав
колег ухвалити звернення до Генпрокуратури та СБУ щодо втручання у телекомунікаційні
системи мобільних операторів зв’язку та перешкоджання діяльності народних депутатів
України (коли депутатам розсилалися «смски», що депутатські збори начебто скасовані).
«Свобода» запропонувала додатково включити до порядку денного другої сесії ще низку
законопроектів. Зокрема, це проекти законів про повернення капіталів, які перебувають в
офшорних зонах, про ліквідацію приватних монополій, про внесення змін до Бюджетного
кодексу щодо екологічного податку, про мораторій на підвищення тарифів на електроенергію
для населення, щодо фінансування місцевих проміжних виборів, про внесення змін до
Кримінального кодексу щодо кримінальної відповідальності за порушення порядку
голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради та місцевих рад, проект постанови щодо
недопущення блокування діяльності ЗМІ та інші.
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Лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко наголосив, що доки не буде включено систему
для голосування «Рада-3» із використанням сенсорної кнопки, парламенту взагалі немає сенсу
працювати.
У свою чергу, глава парламенту Володимир Рибак заявив, що він не може одноосібно
підписати розпорядження про запровадження системи «Рада-3», бо це має бути рішення всього
парламенту. «Яке рішення щодо особистого голосування прийме Верховна Рада, я його буду
виконувати», — запевнив В. Рибак. Він доручив Регламентному комітету розглянути і винести
на розгляд Верховної Ради проект рішення щодо можливості використання сенсорної клавіші та
системи для голосування «Рада-3».
Голова Регламентного комітету Володимир Макеєнко заявив, що система «Рада-3»
недосконала, і Верховній Раді потрібна нова система для голосування. У середу, 6 лютого,
Регламентний комітет має зібратися на засідання і остаточно ухвалити рішення про можливість
запуску персональної системи для голосування «Рада-3». За словами В. Макеєнка, висновки
проведеної експертизи так званої сенсорної кнопки засвідчили її недосконалість. Окрім того, як
запевнив депутат, у нинішніх умовах без внесення системних змін «Рада-3» не захищена від
зовнішніх втручань.
Зрештою, на погоджувальній раді вирішили, що під час години запитань до уряду 8
лютого основним питанням буде виступ міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової, а потім
депутати зможуть поставити запитання до будь-кого з міністрів.
Володимир Рибак, Голова Верховної Ради України:
«Маємо досить обнадійливі показники для забезпечення плідної роботи на другій сесії.
Питання лише за злагодженою роботою комітетів, на які покладено основний тягар з
підготовки законопроектів».
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=279541
Чувство пальца
Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина)
Торжественное открытие II сессии Верховной Рады VII созыва вчера оказалось под
угрозой срыва. На заседании согласительного совета лидеров депутатских фракций и глав
парламентских комитетов представители большинства отказались поддержать принципиальное
требование оппозиции о введении в действие системы персонального голосования "Рада-3".
Глава парламента Владимир Рыбак заявил, что народные депутаты должны решить этот вопрос
в сессионном зале. В Партии регионов утверждают, что система неисправна, и ее нужно
заменить на более совершенную. Если спикер во вторник утром не выполнит требование
оппозиции, соратники Юлии Тимошенко обещают сорвать начало сессии.
В начале заседания согласительного совета лидеров депутатских фракций и глав
парламентских комитетов председатель Верховной рады Владимир Рыбак объявил, что не
выполнит одно из главных требований оппозиции — о введении в действие системы
персонального голосования "Рада-3". Напомним, ее главной особенностью является сенсорная
кнопка, которую необходимо удерживать на протяжении всего времени, отведенного для
голосования.
— Меня призывают подписать распоряжение, но я не могу! Вы внесли шесть проектов
законов и постановлений на эту тему, их нужно рассмотреть в зале,— констатировал спикер.
Как известно, в прошлый четверг фракции "Батькивщина", "Свобода" и УДАР пообещали
блокировать парламентскую трибуну, пока не будет выполнено их условие о личном
голосовании депутатов.
Получив слово, председатель парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк
заявил, что условия оппозиции не изменились.
— Соблюдение Конституции в вашей компетенции,— сказал он Владимиру Рыбаку.—
Мы должны поставить точку в этом вопросе, иначе не будет никаких голосований!
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— Наша позиция не изменилась: пока не будет введена система "Рада-3", работать
бессмысленно,— добавил глава фракции УДАР Виталий Кличко.
В отличие от своих коллег, председатель фракции "Свобода" Олег Тягныбок настоял на
включении в повестку дня некоторых законопроектов, касающихся выполнения предвыборной
программы его партии. Среди них: законопроекты о ликвидации частных монополий, о
функционировании украинского языка как единого государственного, о введении моратория на
повышение тарифов на электроэнергию.
— Призываем поддержать обращение в Генпрокуратуру о вмешательстве в деятельность
операторов мобильной связи,— заявил Тягныбок. Свою инициативу он мотивировал тем, что 31
января неизвестные, используя номера телефонов народных депутатов, пытались
дезинформировать представителей оппозиции об отмене совместного заседания фракций
"Батькивщина", УДАР, "Свобода".
Владимир Рыбак не возражал против включения этих вопросов в повестку дня. Он
сообщил, что на сессии планируется рассмотреть более 380 документов, 27 из которых — на
текущей пленарной неделе. "Это не так уж много",— заметил спикер.
Несмотря на краткую повестку дня, в Партии регионов усомнились, что открытие сессии
будет успешным.
— Ваши депутаты уже рассказали нашим депутатам, когда ехали вместе в поезде, что
получили команду блокировать трибуну. А этот цирк просто для прессы разыгрывается. Люди
не хотят работать! — возмутился глава фракции ПР Александр Ефремов. Он призвал
представителей оппозиции "работать конструктивно", так как один день работы Рады, по его
словам, обходится государственному бюджету в 2,3 млн грн.
Тема персонального голосования дала представителям парламентского большинства и
оппозиции повод для обмена колкостями.
— Задача оппозиции — легализовать сенсорную кнопку, на которую они незаконно
потратили деньги! — упрекнул Александр Ефремов Арсения Яценюка, занимавшего в 20072008 годах должность Председателя Верховной Рады.
— Если у вас нет депутатов для формирования большинства, так честно и скажите! —
нашелся Яценюк.
Как обычно, больше всего законопроектов к рассмотрению на текущей пленарной
неделе предложили представители ПР. Среди них — правительственный законопроект N912,
предполагающий информирование населения о содержании в продуктах ГМО, N2160 "О
внесении изменений в бюджетный кодекс", N1178 "О погашении задолженности
государственных предприятий угольной отрасли перед Фондом социального страхования" и
другие правительственные законопроекты. "Это важные документы, их нужно рассмотреть в
первую очередь",— пояснил глава фракции ПР. Присутствовавший в зале Первый вицепремьер Сергей Арбузов в подтверждение слов Ефремова закивал головой.
Несмотря на требование представителей оппозиции заслушать в пятницу отчет
правительства, согласительный совет решил ограничиться докладом главы Минздрава Раисы
Богатыревой о реформах в сфере здравоохранения.
В ходе заседания выяснилось, что представители ПР нашли способ, как избежать
выполнения требования оппозиции о персональном голосовании. Глава регламентного
комитета Рады Владимир Макеенко заявил, что комитет выступает за разработку новой
системы голосования. Это решение он пояснил тем, что система "Рада-3" "исчерпала свой
ресурс".
— Целесообразно поддержать предложение Национальной академии наук о разработке и
внедрении системы голосования нового поколения, которая бы в полной мере отвечала нормам
регламента и законодательства в сфере защиты информации,— заявил он.
Владимир Рыбак поддержал предложение главы комитета.
— Нужно либо модернизировать систему "Рада-3", либо разработать систему "Рада-4". В
НАНУ говорят, мол, дайте нам финансы — и будет современная система,— пояснил глава
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Верховной рады. Впрочем, он затруднился назвать требуемую сумму. По словам Владимира
Рыбака, введение новой системы возможно "где-то через полгода".
В оппозиции не согласны с выводами комитета.
— Разработчики проверяют систему перед каждой сессией. Последняя проверка
показала, что техническое состояние системы нормальное,— заявил Арсений Яценюк. Отвечая
на обвинение представителей ПР в нецелевом использовании средств при установке системы
"Рада-3", Яценюк добавил, что установка сенсорной кнопки обошлась в 1 тыс. грн за рабочее
место депутата.
Заместитель председателя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Сас заявил,
что ст. 37 закона "О Регламенте" предполагает голосование путем поднятия рук в случае
неисправности электронной системы. "Нас устроил бы такой вариант. Если утром не будет
введена в действие сенсорная клавиша, не исключено, что оппозиция заблокирует
парламентскую трибуну",— отметил Сас.
Представители фракции "Свобода" заявляют, что до введения в действие сенсорной
клавиши II сессия Рады не будет открыта. "Мы будем делать все, чтобы депутаты голосовали
персонально в зале, соответственно, мы готовы к любым действиям, которые обеспечат
выполнение Конституции...Если у депутатов от Партии регионов не будет желания голосовать
лично, сессия может не открыться",— заявил народный депутат Игорь Мирошниченко.
http://www.kommersant.ua/doc/2120570
Оппозиция собирает факты причастности власти к уголовным преступлениям
Галина Корба, "КоммерсантЪ" (Украина)
Вчера депутаты оппозиционных фракций предложили Верховной Раде расследовать
факты применения пыток в отношении осужденных лидеров оппозиции Юлии Тимошенко и
Юрия Луценко, а также причастности руководства Партии регионов к убийствам народных
депутатов Евгения Щербаня и Евгения Кушнарева. Проект постановления о создании
соответствующей Временной следственной комиссии парламента зарегистрировал народный
депутат Юрий Одарченко ("Батькивщина"). "Абсолютно очевидно, что в убийстве Евгения
Щербаня был заинтересован нынешний Президент. Общество не верит и в официальную
версию гибели Евгения Кушнарева. Комиссия засвидетельствует и обнародует все эти
факты",— заявил Одарченко…
Проект постановления предусматривает, что комиссию возглавит сам Юрий Одарченко,
его заместителем будет народный депутат Олег Осуховский ("Свобода"), а всего в состав ВСК
войдут четыре народных депутата от Партии регионов, три — от "Батькивщины" и по одному
от фракций УДАР, "Свобода" и Компартии. Следует отметить, что в ПР отказались участвовать
в формировании ВСК. "Пока представителей власти в комиссии нет, хотя мы известили их в
соответствующем порядке. Но сегодня ситуация в парламенте изменилась — следственная
комиссия может быть создана даже при нежелании Компартии и Партии регионов",— заявил
Юрий Одарченко. Тем не менее больших надежд на то, что ВСК все же будет создана, у
оппозиционеров нет. "Станет власть реагировать на все это или нет? Наверное, это зависит от
реакции общественности. Но лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего",— отметил
депутат.
В Партии регионов подтвердили — оппозиция может создать ВСК самостоятельно при
наличии 150 голосов депутатов, однако поддержать эту инициативу отказались. "Мы не будем
участвовать в таких "хотелках" оппозиции. Если бы ГПУ затягивала расследование дела, или
суд после рассмотрения не подтвердил выдвинутых обвинений, безусловно, можно было бы
предъявить Генпрокуратуре какие-то претензии. Но в данном случае, когда ГПУ направляет
материалы по подозрению в организации убийства Щербаня в суд, создание ВСК — это
давление на прокуратуру, это недопустимо",— заявил народный депутат Владимир Олийнык.
http://www.kommersant.ua/doc/2120570
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Усі дороги ведуть до «латвійських бомжів»?
Ірина Гуріна, Талія Богдан, "Україна молода"
Нові подробиці у справі про фінансування піарників «Батьківщини»: фігуранти процесу
стверджують, що Григорій Немиря при оплаті рахунків користувався послугами скандальних
ділків, через яких купували «вишки Бойка»
«Україна молода» вже писала про судові розслідування у справі про фінансування через
офшори закордонних піарників партії ВО «Батьківщина». 12 лютого в Апеляційному суді Києва
відбудеться чергове засідання за участю Григорія Немирі — колишнього віце–прем’єра,
заступника голови «Батьківщини», який став головним підозрюваним у цій справі. Вчора його
вдруге викликали на допит в Генпрокуратуру в рамках розслідування справи про фінансування
партії «Батьківщина» з–за кордону.
Високопоставлені представники Євросоюзу вважають це політичним тиском на
українського опозиціонера. Днями уповноважений представник Європарламенту, екс–
президент Польщі Олександр Кваснєвський заявив на українському ланчі в Давосі: «Я розумію,
що у вас суди незалежні, і прокуратура також незалежна. Але ми бачимо випадки з Юлією
Тимошенко, Григорієм Немирею та Сергієм Власенком — а це все результати роботи цих
«незалежних» органів. Був би я українським політиком — дуже б розізлився через таку
«незалежність», тому що вона призводить до політичних проблем, які потрібно вирішувати в
наступні роки».
«Немиря — не Луценко, в нього cправді наявні ознаки корупції»
Нагадаємо, Подільський- райсуд столиці на початку грудня постановив частково
задовольнити позов асоціації «Український правозахисний альянс» до Григорія Немирі —
колишнього віце–прем’єр–міністра з питань європейської інтеграції в уряді Юлії Тимошенко.
Позивачі вимагали від Немирі пояснити його відносини з британським піар–агентством Ridge
Consulting. В iнтернеті було оприлюднено копії документів, згідно з якими Григорій Немиря
нібито впродовж чотирьох років сплачував з офшорних рахунків у латвійських банках за
послуги піарників з Лондона.
Цей позов коментує голова асоціації «Український правозахисний альянс», адвокат
Сергій Демченко: «Коли з’явилися документи, які наочно демонструють зв’язок пана Немирі з
офшорними компаніями, ми зіставили їх із відповідними інвойсами, які надходили на рахунки
Немирі, коли він перебував на посаді віце–прем’єр–міністра. Виявилося, що всі ці інвойси та
відповідні рахунки на достатньо великі суми оплачували іноземні офшорні кампанії. Тобто, як
бачимо, в цій ситуації наявні ознаки корупції. Тому в нас і виникли питання: чи належать пану
Немирі ці компанії? Якщо ні, то на яких підставах вони сплачували рахунки, надіслані на ім’я
Немирі? Щоб отримати роз’яснення від Григорія Немирі, ми надіслали йому запити відповідно
до Закону України «Про інформацію», однак не отримали жодної відповіді. Він не тільки
замовчує факт своєї причетності до цих компаній, а й порушує законодавство України. Тоді ми
і звернулися до суду, аби дії чиновника визнали неправомірними. Якби Немиря одразу відповів
на наші запити — справа до суду не доходила б. А так Подільський райсуд виніс позитивне для
нас рішення і зобов’язав Григорія дати відповідь на наші запити. Відповіді так і не надійшло,
натомість адвокат Немирі подав апеляцію. Якщо апеляційний суд ухвалить рішення на нашу
користь, то спочатку до Немирі застосують штрафні санкції за порушення закону «Про
інформацію», а згодом, можливо, — і кримінальну відповідальність. Ми нікого не
переслідуємо. Заява нашої асоціації — це спроба висвітлити ознаки корупції у діях
високопосадовця, якщо такі були виявлені».
Коментуючи заяву представника ЄС Кваснєвського щодо Немирі, Демченко зазначає:
«Сьогодні вже сформувався певний стереотип: будь–яка справа, що має на меті викрити
представників будь–яких опозиційних сил, одразу отримує штамп політичного переслідування.
Це зовсім не об’єктивний підхід, тому такі заяви з боку іноземних політиків і лунають. Але ж
подивімось правді у вічі: «справа Немирі» зов-сім не є такою чіткою, як, скажімо, «справа
Луценка». Тут ми справді бачимо явні ознаки корупції і повну бездіяльність — замість того,
щоб пояснити таку інформацію».
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«Давали не мільйони, а тисячі»
«УПА» надсилала запити і до британського агентства Ridge Consulting, якому платили не
надто «чисті» гроші за піар «Батьківщини». «Компанія пояснила, що не може надати відповідну
інформацію, оскільки ці дані можуть очорнити Немирю. Але на сайті присутня інформація про
те, що їхня фірма надає послуги, які сплачував Немиря через офшори. Спростування цих фактів
від Немирі ми не отримали, — розповідає правник Сергій Демченко. — До того ж ми
спілкувалися з журналістами та експертами, які отримували платню за послуги, надані ними на
замовлення цієї фірми. Вони підтверджують факт своєї роботи на Ridge Consulting».
Серед опитаних — відомий політолог Тарас Кузьо, що веде блог на підтримку Юлії
Тимошенко в «Українській правді». «Так, я писав матеріали, статті... Я писав дві статті на
місяць — і все... Про ви-бори, про політичну ситуацію в Україні», — сказав Кузьо. За його
словами, як журналіст він мав право це робити. «Науковець, я думаю, що він, скоріше, може, не
буде це робити, але журналіст — може... Чому ні? Залежить від того, що піар–агенція буде від
нього вимагати, що він має писати. Але вони цього ніколи не казали. Я писав, що хочу», —
зазначив професор Кузьо, американський аналітик українського походження. Він додав, що
Ridge Consulting Ltd справді була однією із західних структур, які працювали для екс–Прем’єра
Юлії Тимошенко. Кузьо нічого не приховує — він отримував від офшорів всього–на–всього
тисячі, а не мільйони.
Крім того, спеціаліст зі стратегічних комунікацій британської піар–компанії Ridge
Consulting Ніл Петті підтвердив, що особисто виконував піар–роботу для партії «Батьківщина»
«в період до жовтня 2011 року, а також допомагав партії під час нинішніх парламентських
виборів».
А чому тоді владу за таке не «пресують»?
У вітчизняних політологів щодо нової БЮТівської справи — думка неоднозначна.
«Немирю і Власенка обвинувачують за показовими статтями, якими можна маніпулювати.
Навіть якщо факт офшорних оборудок з боку Немирі й мав місце, то чому за такі фінансові
махінації переслідують тільки представників опозиції? Якщо карати, то всіх, хто завинив», —
зауважує експерт із рекламних комунікацій Артем Біденко, маючи на увазі, що ті ж «регіонали»
користуються послугами офшорів не менше.
Політолог Олександр Палій додає: «Здається, метушня навколо цієї справи в певному
сенсі доводить вибірковість дій влади проти опозиції, адже Немиря, Кузьо — не настільки
визначні персони. Ця справа загалом виглядає дуже дрібною. Можливо, теоретично Немиря і
користується послугами іноземних офшорів, однак це могло стати наслідуванням провладного
прикладу: якщо влада покриває факт існування і використання численних кіпрських офшорів,
то чому нам не можна?»
Інша річ, навіщо тоді євроінтегратору Григорію Немирі приховувати факт своєї
причетності до британської піар–компанії, якщо навіть його соратники на кшталт пана Кузя
цього не заперечують. На це звертає увагу Сергій Демченко: «Немиря найбільше їздить із
візитами по країнах Європи і позиціонує себе як європейського політика. Чому він не розуміє,
що його дії жодним чином не відповідають статусу європейського політикуму і тільки
соромлять його? Він мав би знати, що Європейський Суд постановляє, що політик — це
людина, яка добровільно ставить себе в центр уваги і не може приховувати від громадськості
своє публічне життя. Чому виходить так, що Немиря отримує незрозуміло за що рахунки на
великі суми, їх при цьому сплачують офшорні компанії, а не сам Немиря, і після всього він
відмовчується? Його адвокат теж постійно плутається: то каже на суді, що вони взагалі не
отримували від нас запити, то — що Немиря отримував, але ми б ще мали чекати відповідь».
БЮТівець має відношення до «вишок латвійських бомжів»?
Наразі перший заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін «підв’язав» «справу Немирі» до
великої справи ГПУ про фінансування виборчої кампанії всієї партії «Батьківщина» й заявляє
про виявлення конвертаційних центрів, які давали готівку на це. Вчора БЮТівця в рамках
розслідування цієї справи вже вдруге викликали на допит у Генпрокуратуру.
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Водночас у цій справі є момент, який дивним чином може пов’язувати Григорія Немирю
з... нинішньою владою. Тобто деякими її діячами.
А зв’язок цікавий. Раніше канал ТВі повідомляв, що підрозділ Головної поліції Латвії
порушив кримінальну справу за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, у
зв’язку з купівлею бурової плавучої установки українським держпідприємством
«Чорноморнафтогаз». Ідеться про роль сумнозвісних «латвійських бомжів», начебто найнятих
українськими «енергетичними» посадовцями для придбання «вишок Бойка».
Демченко у спеціальному листі звертає увагу латвійців на те, що Григорій Немиря може
мати непряме відношення до компанії Highway Investments Processing LLP — постачальника
бурової установки для «Чорноморнафтогазу». Справу «Хайвея» і розслідують у Латвії.
Керівник «УПА» зазначає, що інвойси на користь Блоку Тимошенко сплачувалися, серед
інших, компанією Bestmax Limited, якою володіє директор однієї з компаній — власника
Highway Investment Processing LLP.
Не хочеться в це вірити, але офшорна компанія, згадана в цій справі, нібито фігурувала
ще й у темі скандального перевезення в Африку зброї на кораблі «Фаїна». Принаймні про це
говорять джерела в українській прокуратурі. Вони вважають, що в разі підтвердження
викладених вище відомостей можна буде говорити про припинення діяльності ВО
«Батьківщина» в судовому порядку.
Поки документи, які є в розпорядженні прокуратури, підтверджують факт, що частина
рахунків, оплачених іноземними компаніями, були оформлені на ім’я Григорія Немирі.
Загальна сума становить близько 100 млн. доларів.
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2218/180/78955/
Саммит Украина–ЕС пройдет на тяжелом фоне
Татьяна Ивженко, «Независимая газета»
Сегодня открывается новая сессия Верховной Рады. Оппозиция намерена инициировать
принятие решений в защиту преследуемых властью экс-премьера Юлии Тимошенко и эксглавы МВД Юрия Луценко. Пока парламент отдыхал, их положение ухудшилось так, что
представители ЕС посчитали необходимым пообщаться с ними лично. И внутренняя ситуация в
Украине, и внешняя реакция на нее создают неблагоприятный фон для запланированного на 25
февраля саммита Украина–ЕС.
В январе Юлии Тимошенко были предъявлены новые обвинения – в причастности к
организации в 1996 году заказного убийства депутата Евгения Щербаня. В ответ она объявила
акцию неповиновения, отказавшись общаться со следователями и возвращаться в палату
харьковской больницы, где с мая прошлого года проходит лечение.
Адвокаты утверждают, что уже месяц Тимошенко отказывается от лечения и находится
в неприспособленном подсобном помещении, вследствие чего ее здоровье резко ухудшилось.
Адвокат Сергей Власенко, увидев подзащитную в середине января, сказал журналистам: «Я
думал, что она умерла». По его словам, Тимошенко лежала на топчане без сознания, а придя в
себя, никого не узнавала.
Тем временем власть наконец дала добро на лечение Юрия Луценко, который год назад
был признан виновным в должностных преступлениях – способствовал своему водителю в
получении квартиры и расходовал государственные средства для организации празднования
Дня милиции. Хотя вызванные судом свидетели фактически отказались от дачи показаний
против экс-министра, а ветераны МВД демонстративно собрали средства, чтобы
компенсировать государству расходы на праздник, суд приговорил Луценко к четырем годам
лишения свободы. В августе к этому сроку прибавилось еще два года по делу об организации
незаконной слежки при расследовании отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.
О болезнях Луценко в отличие от диагнозов Тимошенко было известно еще во время
суда: сахарный диабет, гепатит, язвы желудка, варикозное расширение вен пищевода. В
колонии болезни обострились до степени, представляющей угрозу жизни. 23 января Луценко
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сделали первую операцию в частной клинике Киева. Семья утверждает, что врачи готовили его
ко второй операции, но спустя неделю заключенного неожиданно отправили обратно в
колонию в Черниговской области. Жена экс-министра Ирина Луценко заявила, что в колонии
нет минимальных условий для оказания медицинской помощи, и ее муж, находившийся до
перевода в колонию в реанимации, может умереть. По ее мнению, экстренное возвращение
Юрия Луценко в колонию может объясняться тем, что власти не желают его встречи с
европейскими политиками, которые обратились к Киеву с соответствующим ходатайством. С
критическим заявлением в адрес властей по этому поводу выступила партия УДАР.
Примечательно, что Европейский суд по правам человека, который еще только
рассматривает дело Тимошенко, по Луценко вынес свое решение летом. Его арест по первому
уголовному делу был признан незаконным, Украину обязали выплатить экс-министру 15 тыс.
евро в качестве компенсации. Деньги были переведены на его счет в эти дни. Но что касается
освобождения Луценко, то украинская сторона утверждает, что не может выполнить это
решение европейского суда, ведь уже вступил в силу приговор по второму уголовному делу.
Политолог Виталий Бала пояснил «НГ», что Киев использует принцип матрешки: «Пока суд в
Страсбурге рассматривает иск, касающийся нарушения прав человека, в ходе следствия и суда
по первому уголовному делу, в Киеве уже выносится приговор по второму, третьему». По его
мнению, делается все, чтобы самые яркие лидеры оппозиции оставались за решеткой.
В Европе давно распознали эту хитрость. Но если в случае с Тимошенко Брюссель
пытался уговорить украинскую власть не делать глупостей, то ситуация с Луценко стала,
видимо, последней каплей. Киев сделал вид, что выполнил решение евросуда, и в то же время
резко ухудшил положение арестованного. Поэтому была экстренно возобновлена работа
миссии Европарламента, созданной летом прошлого года для наблюдения за судами над
украинскими оппозиционными лидерами, но приостановившей работу в период парламентской
предвыборной кампании. Вчера руководители миссии – экс-президент Польши Александр
Квасьневский и экс-глава Европарламента Пэт Кокс – планировали навестить Луценко в
колонии. Поскольку изначально планировался их приезд только в Киев, то поездка в
Черниговскую область представляла дополнительные сложности. Но европейские политики
проявили упрямство и, по сообщению пресс-служб украинских оппозиционных партий,
собирались добраться до места заключения Луценко на вертолете. В момент сдачи номера в
печать новостей о том, состоялась ли встреча, еще не было.
В конце недели в Украину собирается приехать комиссар ЕС по вопросам расширения и
европейской политики соседства Штефан Фюле, который намерен побывать и у Тимошенко в
Харькове, и у Луценко в Черниговской области. Узнав об экстренной выписке экс-министра из
больницы, Фюле сообщил в социальных сетях, что ЕС собирается контролировать ситуацию.
Почти сразу же было обнародовано заявление от имени ЕС, в котором Брюссель призвал
«органы украинской власти взять на себя ответственность за гуманитарные аспекты и ситуацию
со здоровьем господина Луценко, а также за те риски, которые создаются в связи с его
возвращением в колонию».
Политолог Вадим Карасев считает, что ситуацию, сложившуюся в январе, вряд ли
можно изменить за три недели, оставшиеся до саммита Украина–ЕС. Он прогнозирует, что
переговоры Киева с Брюсселем 25 февраля пройдут в плохой атмосфере, но это не значит, что
украинская власть возьмет курс на интеграцию в СНГ. По его мнению, дело может закончиться
внешнеполитической изоляцией. Об этом можно судить и по заявлению главы МИД Швеции
Карла Бильдта. «Многие говорят, что Янукович колеблется между движением на Восток и на
Запад. Но сейчас я вижу, что он движется просто вниз. Потому что он испортил отношения как
с Россией, так и с Европейским союзом. Базируется это на расчете или на ошибках? Скорее
последнее», – сказал политик в интервью «Немецкой волне».
Оппозиция пытается перехватить инициативу. Соратники Тимошенко и Луценко
безуспешно добивались экстренного созыва Верховной Рады. В минувшую пятницу
представители оппозиционных фракций провели в здании парламента свое собрание, в ходе
которого решили сегодня добиваться отчета в Верховной Раде руководителей Генпрокуратуры,
МВД, СБУ. Они требуют отставки генпрокурора Виктора Пшонки и собираются создать
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специальную парламентскую следственную комиссию, которая займется ситуацией с Луценко
и Тимошенко. Кроме того, отдельные оппозиционные партии требуют внести в повестку дня
вопрос о декриминализации статей Уголовного кодекса, по которым были осуждены лидеры
оппозиции. Другие, считая эту затею нереализуемой, собираются провести решение об
отправке Луценко и Тимошенко на лечение за границу.
Пропрезидентские силы не собираются выполнять перечисленные требования, но
вынуждены вести переговоры с оппозицией, поскольку от украинского парламента требуется
до саммита с ЕС принять консолидированное решение по вопросу о евроинтеграции. По
вчерашний день включительно длились торги относительно текста заявления. К вечеру
депутаты нащупали компромисс: исключить из документа как пункты о политзаключенных, так
и положения, касающиеся сотрудничества с Таможенным союзом. Но в итоге документ
получался декларативным, что могло не устроить европейскую сторону.
Ситуация для власти может в одночасье ухудшиться, если потенциально существующая
угроза жизни оппозиционных лидеров будет реализована. «Это будет хуже, чем дело Гонгадзе,
которое могло бы вызвать политический кризис. Поэтому власть вряд ли заинтересована в
этом», – отметил Вадим Карасев. Политолог Виталий Бала отметил, что власть пребывает в
уверенности, что ничего не произойдет: «Но всякое бывает. И лучше опасаться сейчас, чем
испугаться потом. Реальные или мнимые, но угрозы жизни Тимошенко и Луценко – это угрозы
самой власти».
http://www.ng.ru/cis/2013-02-05/1_kiev.html
Депутатам придется заняться образованием, урезать бюджет и что-то решить с
языком
Людмила Полях, "Известия в Украине"
Сегодня начинается вторая сессия седьмого созыва Верховной Рады, которая продлится
до июля. За это время депутатам придется пересмотреть бюджет на 2013 год в сторону
сокращения расходов, придумать, как реформировать «Нафтогаз», принять закон о высшем
образовании, внести изменения в закон о языковой политике и многое другое. О
первоочередных вопросах, которые должен решить парламент, рассказали гости Пресс-клуба
«Известий в Украине».
Дмитрий Выдрин, политолог:
— Я жду, что рано или поздно Верховная Рада станет парламентом. Но в ближайшее
время этого не случится, по крайней мере, на второй сессии. Думаю, депутаты не вспомнят, что
слово «парламент» произошел от слова «говорить, обсуждать». Борьба аргументов будет попрежнему заменяться борьбой больших животов и мускулов. Но на первом этапе это не так уже
и плохо, поскольку в таком видом Рада выполняет свою тактическую функцию, которую когдато описал Уинстон Черчилль: «Парламент — это прямая кишка демократии, через которую
выводятся все шлаки». А еще он говорил, что если люди дерутся в парламенте, то они не
дерутся на улице. Поэтому тактически мы увидим много «горячих» ситуаций в Верховной Раде
и благодаря этому будет меньше митингов на улице. К примеру, в Египте противоположная
ситуация — в парламенте нет драк, а на улицах только за прошлую неделю 60 человек погибло.
Может быть, интуитивно наши депутаты сумели создать конструкцию, когда политические
шлаки выводятся не через уличное противостояние, а через блокирование трибуны, разрыв
дорогих депутатских костюмов, золотых украшений. Поэтому с тактикой депутатов все
понятно.
А что касается пересмотра их стратегии, то я не питаю особых иллюзий. На этой сессии,
да и на будущих такого не произойдет. Ведь стратегия — это умение осознать проблемы
общества, дать ответ на те глобальные вызовы, которые стоят перед Украиной. А вызовов как
минимум три. Первый связан с ошибкой, которую мы совершили двадцать лет назад и до сих
пор не можем осмыслить. Ошибка заключается в том, что мы думали: независимость
автоматически влечет за собой модернизацию страны. Оказалось, что такой связи нет. Можно
быть независимым государством, но при этом не проводить никаких модернизационных
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проектов. За двадцать лет мы не то что такие проекты не начали, мы не приложили ни
интеллектуальных, ни физических усилий, чтобы создать психологическую и финансовую базу
для модернизации. За последние годы я ни разу не услышал от депутатов слово
«модернизация», особенно применительно к культуре, экономике, науке. Во-вторых, нам
казалось, что независимость автоматически означает создание собственного этноса. Но
оказалось, что и здесь никакой автоматической связи нет. Этнос возникает тогда, когда по
Николаю Гумелеву есть общность судьбы, целей, ощущения жизни. Парламент вообще не
проговаривает такие тонкие философские материи, поэтому и прорывов не будет. В-третьих,
нам казалось, что чем прочнее у нас границы, тем больше шансов помочь внутреннему
производителю. Оказалось, что и здесь совершенно другие связи. Из мирового опыта видим,
что чем прозрачнее границы, тем сильнее конкуренция, тем лучше и эффективнее работает
отечественный производитель, потому что он выживает не в тепличных условиях, а в условиях
жесткой конкуренции. Мы фактически угробили своего производителя, потеряли кадровый
потенциал, причем на уровне рабочих специальностей. Вот эти три главные ошибки могли бы
стать повесткой дня Верховной Рады, если бы она стала парламентом. Но поскольку в
ближайшее время Рада не изменится, то и ошибки будут пролонгированы в будущем.
Ильдар Газизуллин, старший экономист Международного центра перспективных
исследований:
— Я думаю, что у Верховной Рады есть возможность позитивно повлиять на
экономические процессы. Очевидно, что в последние годы роль исполнительной власти
усилилась, поэтому кажется, что от парламента ничего не зависит. На самом деле это не так. У
народных депутатов достаточно возможностей повлиять на жизнь страны. К примеру,
Соглашение об ассоциации с ЕС может стать платформой, которая объединит оппозицию и
Партию регионов. Мы уже видим попытки объединиться во время подготовки заявления
Верховной Рады о поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. В этом есть
перспектива. Первым тестом на конструктивное сотрудничество в парламенте будет пересмотр
бюджета на 2013 год. Думаю, что это должно произойти в начале второго квартала.
Несколько слов хотел сказать о сложном наследии предыдущего созыва парламента. Вопервых, осталось несколько тысяч законопроектов, с которыми нужно что-то решать: или
рассматривать их, или же нет. Во-вторых, много принятых в Украине законов не выполнятся
из-за нехватки финансирования, институтов, кадров. Эту проблему тоже нужно как-то решить.
В-третьих, в обществе существует большое недоверие к народным депутатам, потому что они
принимают законы, учитывая не интересы страны, а свои личные потребности. Поэтому
парламенту нужно в первую очередь наладить коммуникацию с обществом, чтобы получить
понимание и поддержку электората для своих будущих шагов и, учитывая сложную
экономическую ситуацию в стране, непопулярных решений. В-четвертых, парламент должен
воспользоваться существующими институциями, к примеру, Счетной палатой, чтобы наладить
финансовый контроль за выполнением госбюджета-2013. Наконец, хороший пример
коммуникаций и привлечений разных групп интересов — обсуждение темы о добыче
сланцевого газа. Профильный парламентский комитет инициировал эту дискуссию. И поэтому
я уверен, что парламент в состоянии нормально отработать эту сессию.
Николай Ожеван, главный научный сотрудник Национального института
стратегических исследований:
— Я бы депутатам посоветовал в первую очередь рассмотреть долгоиграющий
законопроект о высшем образовании. Уже подано шесть вариантов закона на эту тему, но пока
не приняли ни одного. Наша высшая школа должна, наконец, отвечать на практике
требованиям Болонского процесса, быть модерновой и независимой. Наши реформы никак не
соответствуют требованиям процесса. Высшая школа потеряла конкурентоспособность, мы не
попадаем в первые пять сотен лучших вузов мира в престижных рейтингах. И пока думаем, как
реформировать нашу систему обучения, оказывается, что нам на пятки наступает онлайнобразование. Об этом сказал даже Билл Гейтс во время Всемирного экономического форума в
Давосе. Вторая проблема — наша медицина, которая находится в крайне плачевном состоянии.
Нужно так реформировать систему, чтобы не просто ликвидировать то, что уже есть, и тем
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самым лишить людей доступа к медицинскому обслуживанию, а привести ее к европейскому
уровню.
Меня также интересуют реформы в информационной сфере. Потому что у нас постоянно
с начала независимости решают экономические и социальные вопросы, а все остальные
проблемы откладывают на потом. Это неправильный подход. Во всем мире интернет активно
используют для работы, благодаря ему создаются новые удаленные рабочие места. Пока у нас
этим занимаются негосударственные органы. К примеру, в прошлом году в Украине появилось
четыре венчурных фонда, которые создают условия для IT-специалистов, чтобы они могли
разрабатывать разные интересные проекты. Украинские компании начинают покупать —
Google в прошлом году за $40 млн выкупил одну нашу компанию, занимающуюся
разработками IT-продуктов. Это говорит о том, что наши люди очень многое могут сделать, но
пока все происходит без законодательной поддержки. А если депутаты что-то и делают, то их
законы не соответствуют потребностям рынка. К примеру, зачем-то решили освободить на пару
лет от налогов IT-специалистов.
http://www.izvestia.com.ua/ru/article/49741

Інтернет-ЗМІ
Рибак заперечує можливість силового розблокування роботи парламенту
РБК-Україна
Спікер Верховної Ради України Володимир Рибак категорично заперечує можливість
силового розблокування роботи парламенту. Про це він заявив сьогодні на брифінгу.
"Я ніколи на це не погоджуся", - сказав Рибак. За його словами, Україна є європейською
державою, і Верховна Рада також повинна бути парламентом європейського зразка. "Тільки
через переговори треба домовлятися, слухати і головне - чути один одного", - зазначив він,
додавши, що депутати повинні "відкинути політичні питання" і виконувати передвиборні
обіцянки.
http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/rybak-otritsaet-vozmozhnost-silovogo-razblokirovaniyaraboty-05022013140700
Оппозиция отыграла прелюдию. Есть ли угроза для Рыбака?
Главред.info
Собрание оппозиционеров в Раде на прошлой неделе показало, что противники власти
продолжают предпочитать форму содержанию. Лидеры оппозиционных сил играют сольные
партии, не утруждая себя написанием общей партитуры.
Катализатором депутатского собрания стали не столько стремление оказать поддержку
Юлии Тимошенко, защитить троих представительниц "Батькивщины", которые были насильно
удалены из помещения, где находилась экс-премьер, сколько стремление доказать Владимиру
Рыбаку, что 150 голосов у оппозиции в наличии имеются. Вышло не слишком убедительно. Что
помешало обеспечить элемент наглядности в процессе аккумулирования подписей трети
депутатского корпуса, остается загадкой. Если пользоваться правилами безусловного сложения,
то ряды оппозиционеры насчитывают чуть больше, чем 180 парламентариев. Однако
политическая целесообразность раз за разом мешает набирать максимальное количество
голосов.
Стоит ли удивляться, что оппозиционные вожди выступили в своем репертуаре.
Арсений Яценюк призывал к единству оппозиционных сил и назвал одной из первоочередных
задач оппозиции добиться лечения Юлии Тимошенко за границей. Арсений Петрович по
понятным причинам продвигает идею немедленного включения системы "Рада-3",
разработанной во времена его спикерства. Эту тему оппозиционеры планируют поднять на щит
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с началом новой парламентской сессии, игнорируя тот факт, что проблема "сенсорной кнопки"
не техническая, а политическая. И решить ее исключительно громкими призывами невозможно.
С ожидаемым мэссиджем выступил Олег Тягныбок, пообещавший либо заставить
парламент работать, либо отправить на досрочные выборы. Очевидно, что тема увеличения
численности "свободной" фракции для Олега Ярославовича является первоочередной, ведь
парламентский авангард пригодится во время президентской кампании. Самая малочисленная
из оппозиционных фракций действует последовательно, демонстрируя повышенную
активность, причем не только в части законотворчества, а активно принимая участие в
разнообразных проявлениях общественной активности. Лидеры "Свободы" полагают, что
партия не исчерпала свой электоральный ресурс, более того - способна перебрать часть голосов
у соседей по оппозиционному лагерю, поэтому стремятся ковать железо, пока горячо. Весьма
вероятно, что весной эмиссары "Свободы" постараются инициировать массовые народные
выступления с целью проведения досрочных выборов.
Стоит напомнить, что добиться роспуска парламента путем сложения мандатов
оппозиция не сможет, Верховная Рада может быть распущена только в случае саботирования
работы на протяжении месяца. Вольно или невольно, трем фракциям придется действовать в
формате парламентской работы, поскольку добровольно отказываться от использования
трибуны Верховной Рады недальновидно. Представитель "Батькивщины" Николай Томенко,
например, считает единственным законом, за который можно проголосовать, возвращение к
пропорциональной системе выборов. Симптоматично, что о переходе к открытым партийным
спискам не заикаются сегодня ни власть, ни оппозиция.
Виталия Кличко в последний день января в парламенте не было по уважительной
причине – лидер "УДАРа" заболел. Накануне в своем блоге Виталий Владимирович
подчеркнул, что парламент должен работать исключительно по закону, а Владимиру Рыбаку –
не место в спикерском кресле. Откровенно говоря, публичные выступления – далеко не
главный конек популярного политика, как бы парадоксально это не звучало. Его задача – не
разочаровать в себе потенциальный электорат, оставаться "кандидатом надежд" как можно
дольше. Но политическая конъюнктура будет подталкивать Кличко к более решительным
действиям, от которых он пока уклоняется. Словесные выпады в адрес Владимира Рыбака –
плохая замена реальным оппозиционным действиям.
События в парламенте 31 января убедительно доказали, что оппозиция не собирается
выступать единым фронтом. Наспех принятое совместное заявление в стилистике Капитана
Очевидность сложно назвать документом, который уйдет в массы, где будет поднимать
избирателей на войну с Януковичем. Решимость блокировать работу парламента не была
подтверждена реальными действиями: полторы сотни депутатов, организовав дежурство, могли
удержать контроль над сессионным залом до 5 февраля. Да, без прицелов фотообъективов и
телекамер, но заставив с собой считаться. Однако оппозиция предпочла пометить территорию,
решив, что этого достаточно, чтобы напугать ее противников из Партии регионов. Ситуация
напоминает казус с громко обещанным импичментом Президенту, которым грозили ему
лидеры "Батькивщины" во время избирательной кампании. Сегодня эту тему они норовят не
поднимать.
С началом новой парламентской сессии оппозиции придется продемонстрировать, что ее
слова не расходятся с делом. Включение системы "Рада-3" в обозримом будущем
представляется маловероятным, поэтому три фракции сосредоточатся на блокировании
парламентской трибуны после того, как их лидеры выступят с программными заявлениями. В
процессе блокирования трибуны есть одна сложность: проблематично одновременно
торпедировать работу законодательного органа и требовать поставить на голосование вопрос об
отставке его спикера.
Справедливости ради отметим, что спокойствию Владимира Рыбака реальной угрозы
нет, и ему было бы лучше даже позволить провести кадровое голосование, дабы
оппозиционеры могли выпустить пар и показать стране, насколько они далеки от мобилизации
парламентского большинства.
http://glavred.info/archive/2013/02/15/213804-6.html
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Туалетний синдром "косить" нову еліту. Тепер Борис Колесніков
Сергій Лещенко, Українська правда
Схоже, в ієрархії донецьких "персональний" туалет та золотий унітаз - це атрибути
приналежності до вищої касти. Як Мерседес "Брабус" та човен "Азімут", як годинник "Bovet" та
кремезний охоронець.
Туалетна епідемія не обминула одного з найвпливовіших діячів Партії регіонів Бориса
Колеснікова. Протягом канікул Верховної Ради в його службовому кабінеті відбувається
термінове спорудження індивідуального санвузлу.
Після втрати посади віце-прем'єра та міністра інфраструктури Колесніков зумів таки
забрати в комуністів крісло голови транспортного комітету парламенту. Але вже місяць ви його
не знайдете у парламенті. Тому що в його кабінеті триває ремонт відповідно до останніх
тенденцій можновладної української моди.
Минулого місяця "Українська правда" писала про масштабний ремонт у бюджетному
комітеті. Знесення стін разом з обладнанням персонального санвузлу робилося для голови
комітету, визначного "донецького" депутата Євгена Гєллєра.
Хоча ремонт в проектній документації прямо називався "капітальним", апарат Верховної
Ради назвав його косметичним. І надав список усіх приміщень, де відбувалося "покращення".
"Повідомляю, що ремонтні роботи проводяться в адміністративних будинках Верховної
Ради в кабінетах, наданих народним депутатам України Ігорю Калєтніку, Ігорю Рибакову,
Олександру Волкову, Євгену Гєллєру, Сергію Буряку, Оксані Калетник, Юрію Дерев’янку,
Віталію Яремі, Дмитру Андрієвському", - ідеться у листі керуючого справами парламенту Івана
Куцика.
Але, як виявилося, парламентський завгосп приховав від громадськості ще один
визначний ремонт - у кабінеті Бориса Колеснікова. Про ці роботи ми дізналися від депутатів,
що працюють в будівлі парламентських комітетів по вулиці Садовій, 3-а.
"Українська правда" побувала на об'єкті. Піднімаємося на дев'ятий поверх. Перед
нашими очима постала знайома картина. У коридор виставлено меблі, вздовж яких лежить
зірване з підлоги килимове покриття. Прямо на виході з ліфту - будівельні матеріали. Далі двері до службових апартаментів Колеснікова.
Офіційно Колеснікову виділено кабінети 927, 928 та 929, де має розміститися депутат,
приймальня та помічник. Але реально - на додачу до цих трьох Колесніков розпоряджається ще
кабінетами 930 та 931.
Заходимо всередину. Будівельні роботи в самому розпалі. Кімната відпочинку буде
розташована на місці 930 кабінету. А санвузол екс-віце-прем'єра споруджено на місці 931
кімнати. Всередині вже змонтовано унітаз. Поряд поки що на підлозі лежить раковина. Судячи
з підводу води, також буде душова кабіна.
Раніше, в шостому скликанні парламенту 931 кабінет був закріплений за депутатом від
"Батьківщини" Євгеном Зіміним. І зараз навіть ще залишилася табличка "931". Але тепер це
приміщення приєднано до кабінету Колеснікова. Крізь закриті двері на коридор виривається
будівельний пил.
Сам Колесніков у коментарі "Українській правді" заявив, що робить ремонт власним
коштом. На запитання, навіщо йому індивідуальний санвузол, він сказав: "Я собі ніяких
додаткових опцій не замовляв".
Але, як видно на плані поверху, раніше 931 кімната була окремим кабінетом.
Крім того, ми наочно могли переконатися, що попередні голови транспортного комітету
не мали окремої ванної кімнати.
Так, у п'ятому скликанні голова комітету Антон Пригодський давав інтерв'ю Українській
правді. Ми брали його в цьому самому кабінеті. Жодних додаткових приміщень там не було.
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У попередньому шостому скликанні транспортними питаннями керував регіонал
Михайло Мироненко. Ми звернулися до його колеги Віталія Коржа, який також працював
членом цього комітету та неодноразово бував у Мироненка в кабінеті.
"У Мироненка туалету не було, це точно. І у Козака не було, коли він очолював комітет,
і в Пустовойтенка не було, і в Пригодського не було. Пригодський - це солідна людина, але щоб
додуматися до такого - це щось ненормальне. Пояснити нормальною логікою це неможливо.
Для чого, навіщо? Я за три скликання відчув умови праці у Верховній Раді. Але щоб таке
нашестя окремих туалетів. Мені на душі гидко, коли я про таке чую", - прокоментував Корж.
Спорудження окремих санвузлів - це прояв неприхованої зверхності у ставленні до
людей. Цей крок красномовніший за будь-які слова. Крім того, це - також нераціонального
використання кабінетів. Ну і саме проведення такого роду ремонтів - навіть коштом народних
депутатів - є протиправним.
Ухваленим 2011 року законом "Про засади запобігання і протидії корупції" накладено
заборону на одержання органами державної влади послуг (в даному випадку - проведення
ремонту коштом депутата), а також майна (новозбудованих споруд в приміщенні комітетів
Верховної Ради).
"Органам державної влади, органам місцевого самоврядування забороняється
одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім випадків,
передбачених законами або чинними міжнародними договорами України", - сказано в законі.
Згідно з Конституцією України, на органи державної влади та їх посадових осіб
поширюється загальна вимога - вони зобов’язані діяти лише "на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".
У законодавстві немає норми, яка б дозволяла Верховній Раді одержувати від фізичних
або юридичних осіб безоплатно послуги та майно.
Тобто закон прямо забороняє подібні "спонсорські" ремонти.
Водночас цікаво, як Генпрокуратура вийшла із ситуації. В порядку експерименту
"Українська правда" надіслала звернення до Віктора Пшонки щодо капітального ремонту в
кабінеті голови бюджетного комітету Гєллєра.
Але правоохоронне відомство влаштувало "футбол". Наше звернення прокуратура
спрямувала... до Державної архітектурно-будівельної інспекції. "Органи прокуратури не
здійснюють прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів за
комітетами Верховної Ради", - ідеться в листі підлеглих Пшонки.
Цинізм прокуратури в тому, що заява "Української правди" стосувалася перевищення
повноважень з боку працівників апарату парламенту в частині закону "Про засади запобігання і
протидії корупції". І, згідно зі статтею 29 цього ж закону, генпрокурор та його підлеглі
здійснюють нагляд за додержанням законів у цій сфері. І аж ніяк не Державна архітектурнобудівельна інспекція.
Але враховуючи, депутатами якого рівня опанував "синдром персональних санвузлів",
прокуратура ще делікатно вчинила з нашим зверненням. Могла просто викинути його в унітаз.
http://www.pravda.com.ua/articles/2013/02/5/6982848/
С каждого – по потребности... Украинцы будут платить Семье
Виталий Крымов, ОстроВ
На третьем году каденции Виктора Януковича его реформаторская деятельность стала
складываться в более-менее четкую картину. Цель – превратить украинскую национальную
экономику в послушный механизм, работающий на приумножение благосостояния
президентской Семьи. Обычным гражданам в этом механизме уготована роль винтиков.
Забыть шорох банкнот
Сначала немного теории, необходимой для понимания сути происходящих "реформ".
Оттолкнуться можно от свежего интервью бывшего секретаря Донецкого горсовета Николая
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Левченко изданию "Украинская правда", в котором он отмечает, что идеологические войны в
политике - это уже анахронизм, пережиток прошлого.
По словам Н.Левченко, сегодня в мире и в отдельно взятых регионах есть только война
за рынки сбыта, за качество выпускаемой продукции и благосостояние в обществе.
Утверждение это не совсем бесспорное, хотя доля истины в нем присутствует. И оно позволяет
понять ход мыслей истинных авторов украинских "реформ".
По словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, их целью
является получение контроля над современным обществом через фискальные методы, а не
полицейские, как это практиковалось власть предержащими на протяжении ХХ века и ранее.
То есть, речь идет о превращении Украины в единый банк, причем частный, где
граждане - это клиенты, пояснил эксперт.
Действительно, подобные тенденции отмечаются во многих странах с достаточно
высоким уровнем развития экономики. Важнейшим условием здесь является перевод денежных
расчетов в безналичную форму, легко контролируемую в отличие от наличного денежного
оборота.
Так, в Греции запрещены наличные при сделках на сумму свыше €3 тыс., а в Италии –
свыше €1 тыс., в Болгарии и Испании уже нельзя продать жилье за наличные. Согласно отчету
World Payments Report 2011, в среднем в Евросоюзе налом шло только 9% от общего объема
платежей, в США – 7%.
В авангарде движения Швеция, где показатель всего 3%. Британское издание Daily Mail
отмечает, что в некоторых шведских городах вообще не осталось банков, работающих с
наличкой. В шведских автобусах зачастую невозможно оплатить проезд банкнотой – это
делается с помощью смс-сообщения.
Даже местная церковь перевела прием пожертвований в форму электронных платежей с
банковских пластиковых карт. В первую очередь это позволяет противодействовать отмыванию
преступных доходов.
В прозрачном Аквариуме
К примеру, одного из самых известных в США советских шпионов Олдрича Эймса, на
протяжении многих лет "сливавшего" американскую агентуру сначала КГБ СССР, а затем и
ФСБ РФ, разоблачили в 1993 году не ФБР и ЦРУ, безуспешно искавшие предателя в
собственных рядах.
На "чистую воду" его вывели сотрудники налоговой полиции. Это произошло после
того, как О.Эймс прикупил себе стильный британский "Ягуар", расплатившись деньгами с
банковской карточки.
Заинтересовавшись, откуда у высокопоставленного госслужащего средства для покупки
авто люкс-класса, налоговики выяснили, что еще он приобрел дом за $540 тыс., на этот раз
наличными, и биржевые акции на $165 тыс., а также различные предметы роскоши на $455 тыс.
Это и стало отправной точкой расследования теперь уже ФБР, в ходе которого
выяснились подробности сотрудничества О.Эймса с советской и российской разведкой. В
данном контексте Украина представляется настоящим "полем чудес" для соответствующих
ведомств.
В качестве примера можно вспомнить хотя бы бывшего директора департамента
Министерства экономического развития Сергея Чекашкина, в сентябре 2012 погибшего во
время нелегальных уличных автогонок.
После этого выяснилось, что в его личном гараже находились: Dodge Viper SRT10
стоимостью порядка $160 тыс., Nissan GT-R, который тянет минимум на $137 тыс., Ford
Mustang GT за $64 тыс., еще один Ford Mustang примерно за $55 тыс. и Jeep Grand Cherokee
SRT8 Hennesy за $100 тыс.
Итого получим в сумме $516 тыс. Сестра погибшего потом объяснила СМИ, что семья
занимается бизнесом, поэтому может себе такое довольно неплохое автохозяйство позволить.
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Действительно, живя на официальную зарплату госслужащего в 7-10 тыс. грн., С.Чекашкин
вряд ли смог бы такую роскошь приобрести.
Поэтому все эти авто и оформлены на родственников. Об их успехах в
предпринимательской деятельности говорит такой малозначимый факт: до перехода в
Минэкономики С.Чекашкин занимал должность заместителя главы Государственной налоговой
службы Украины, где в т.ч. курировал вопросы возмещения НДС.
А его, как известно, можно возместить, а можно и не возместить, можно сделать это в
течение месяца, а можно и через год. Цена вопроса нередко исчисляется сотнями миллионов
гривен. Поэтому в любой цивилизованной стране бизнес-успехи родственников госслужащего,
занимающего такую должность, стали бы предметом как минимум налогового расследования. В
Украине – нет.
Потому что у тех, кто по роду службы должен такими расследованиями заниматься, у
самих есть много успешных родственников-предпринимателей. Круг замкнулся. В этой связи
интересной представляется позиция Александра Клименко, главы министерства доходов и
сборов, созданного путем объединения ГНСУ и Государственной таможенной службы
Украины.
Сначала он в интервью СМИ, говоря о новациях в налоговых расследованиях, упомянул
полезный опыт британских коллег, помимо прочего изучающих еще и записи в социальной
интернет-сети Facebook. Потом, когда эта новость получила слишком большой резонанс (всетаки в этой сети зарегистрированы миллионы украинских пользователей), Александр
Викторович был вынужден дать уточняющий комментарий.
Дескать, для украинского Миндоходов это вопрос еще нескорой перспективы, дело
отдаленного будущего. "Я просто приводил пример, как британская налоговая служба
отрабатывает доходы. Поэтому пока пусть все фотографии с дорогими авто и домами
оставляют на своих страницах", - сказал он о госслужащих.
Государство = корпорация Семья
Итак, кому "реформ" в любом случае нечего бояться, мы разобрались. Теперь о тех, кого
они непосредственно затронут. Это те рядовые граждане, которые не работают на
госпредпредприятиях, в бюджетной сфере (врачи, учителя, соцкультработники) и в ряде
западных корпораций, имеющих филиалы в Украине.
Есть, конечно, отдельные исключения и среди украинских компаний. Здесь четко платят
зарплату "по-белому", со всеми непомерными отчислениями. Но гораздо больше оплаты все же
идет "черным" налом.
Это и реализаторы на рынке и в киосках, и строители, делающие ремонты в квартирах, и
программисты, удаленно пишущие программы для западных банков, и шахтеры в нелегальных
копанках. Продолжать можно долго.
В большинстве случаев все эти люди работают даже без официального оформления.
Налоговики прекрасно знают об этом. Но одно дело – знать, а другое – поставить на конвейер
выдавливание трудовых доходов в бюджет, который потом раздерибанят между собой кому
надо с разрешения и под строгим контролем Папы.
Первые шаги в этом направлении "реформаторы" уже сделали. Напомним, сначала они
попытались систематизировать сведения о материальном благосостоянии граждан через
Нацбанк.
Он в январе 2011 г. обязал коммерческие банки собрать данные о ценном движимом и
недвижимом имуществе клиентов, источниках доходов в рамках обязательного анкетирования.
Вероятно, инициативу не удалось реализовать в полной мере: заставить граждан дать
соответствующие правдивые сведения в принудительном порядке у банков нет возможности.
Тогда было решено использовать зарубежный опыт о переводе расчетов в безналичную
форму. Нацбанк под руководством тогда еще Сергея Арбузова внес в Верховную Раду
законопроект №10656 "О функционировании платежных систем и развитии безналичных
расчетов".
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Одно из основных его положений – ограничение суммы расчетов наличными для
граждан. Похоже, что с верхней планкой таких расчетов НБУ до сих пор не определился: закон
принят предварительно, но не попал на второе чтение в сессионный зал Рады для
окончательного утверждения. Как возможные варианты эксперты называли суммы в 10-20 тыс.
грн.
Одной из основных целей законопроекта его авторы называют снижение доли
международных платежных систем (Visa, Mastercard, Western Union и т.д.) во
внутриукраинских расчетах в пользу НСМЭП – Национальной системы массовых электронных
платежей.
НСМЭП администрируется Нацбанком Украины, а он контролируется сами знаете кем.
Итак, п.1: загнать в Украине как можно большую часть платежей в электронную форму –
частично выполнено, осталось сделать один, но решительный шаг.
П.2: перетащить максимум платежей на НСМЭП от международных операторов.
Сделать это сейчас стало гораздо проще. Во-первых, надо установить тарифы ниже, чем у
конкурентов. Уже сделано, НБУ может себе это позволить.
Во-вторых, использовать административные возможности НБУ как государственного
регулятора. Сейчас участниками НСМЭП являются 57 банков, но крупные финучреждения
относятся к ней без энтузиазма, предпочитая работать с международными "китами" данного
направления.
Это сдерживает распространение карт НСМЭП среди потребителей. Однако сейчас
ситуация играет на руку Нацбанку: зарубежные банки уходят из Украины. А их нагнуть гораздо
труднее, они независимы от украинских властей и сами нередко обладают значительным
влиянием.
Напомним, немецкий Commerzbank продал банк "Форум", одноименные украинские
финучреждения продали шведские SEB Bank и Swedbank, греческие Pireus bank, Universal bank,
Astra bank и австрийский Erste bank ищут покупателей для дочерних украинских структур.
Французская группа Societe Generale избавилась от донецкого ПроФин банка, Европейский
банк реконструкции и развития продал свою долю в Кредитпромбанке и т.д.
Ну а со своими местными игроками ведомство Игоря Соркина в состоянии разобраться.
Если надо, то жестко, с привлечением возможностей Александра Клименко, Виталия
Захарченко и Александра Якименко. Двое последних, как известно, возглавляют МВД и СБУ.
Все указанные персоны относятся экспертами к группе влияния, называемой словом
«Семья» – то есть, так или иначе, входят в орбиту знакомств и связей старшего президентского
сына Александра Януковича. А главным "семейным" идеологом реформ считают Первого вицепремьера Сергея Арбузова.
Итак, п.2 пока что завис в состоянии полувыполнения. Зато п.3 - подключение налоговой
службы к чтению данных НСМЭП, уже выполнен. В конце декабря постановлением НБУ
статус участника НСМЭП с особым статусом налоговому ведомству был предоставлен.
Это означает, что любые операции граждан в этой системе уже контролируются
налоговиками. И если у них возникнут вопросы (большая сумма перевода, несоизмеримая с
задекларированным, большое количество мелких ежедневных переводов и прочие рискфакторы) – придется на эти вопросы давать пояснения. Либо доплатить в бюджет.
Система работает автоматизированно, выдавая сообщения только о подозрительных
операциях, так что отслеживать каждый отдельно взятый платеж нет необходимости. В январе
был сделан следующий шаг: начата установка модулей НСМЭП на кассовые аппараты.
Ее планируется завершить до конца июня нынешнего года. Благодаря этому налоговая
служба получит доступ к информации о каждой операции по продаже товаров или услуг.
Раньше для этого налоговикам надо было своими ногами приходить на каждый склад/магазин с
проверкой и вручную снимать данные с кассовых аппаратов.
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Но технический прогресс не стоит на месте. Теперь с помощью модулей НСМЭП все
данные с кассовых аппаратов будут сразу передаваться на компьютерные сервера налоговой
службы. И в этом отличие президента В.Януковича от его предшественников.
Те на своей должности просто старались что-то для себя урвать от государства –
понимая временность пребывания в здании президентской администрации. Виктор Федорович,
как следует из его "реформ", решил идти путем Владимира Путина, Александра Лукашенко,
Нурсултана Назарбаева, Ильхама Алиева и других правителей стран СНГ.
В каждой из этих стран, хотя и есть частная собственность, основные финансовые
потоки идут через госструктуры, подконтрольные президенту и его ближайшему окружению.
Т.е. для них источником доходов является само государство со всеми гражданами.
Цинизм действий украинской власти во главе В.Януковичем заключается в том, что
пытаясь установить тотальный контроль над доходами обычных граждан, налоговое ведомство
в упор не видит неплатежей на десятки миллионов гривен со стороны представителей крупного
бизнеса.
Например, экс-вице-премьер Сергей Тигипко, в 2007 г. продавший Swedbank
принадлежавшие ему ТАС-Коммерцбанк и ТАС-Инвестбанк за $735 млн., ни копейки налогов с
полученной прибыли не уплатил. И это, кстати, тот самый С.Тигипко, который будучи вицепремьером в 2010-1012 гг., рассуждал о дефиците Пенсионного фонда Украины, не
позволяющем повысить пенсии обычным украинцам. Это тот самый С.Тигипко, который
призывал бизнес платить зарплату работникам легально, т.е. со всеми налоговыми
отчислениями. А сам в это время, по свидетельству экс-главы Госкомпредпринимательства
Александры Кужель, выплачивал зарплату сотрудникам офиса своей партии "Сильная
Украина" в конвертах.
Хотя может быть, действительно правы В.Янукович и его команда "реформаторов",
пытаясь заставить обычных граждан платить налоги сполна. Ведь если тот же шахтер из
копанки или программист ничего не отчисляют в бюджет, то они, конечно, хотя и
возмущаются, что ничего не заплатил С.Тигипко (который должен намного больше их), но не
идут в резиденцию к Сергею Леонидовичу с арматурными прутьями, чтобы попросить и его
заплатить налоги.
Опять же, если президентская администрация закупает малину для своих столовых по
672 грн./кг при рыночной цене 45 грн./кг, или ремонтирует беседку в карпатской госрезиденции
"Синегора" за 24 млн грн. – граждане с арматурными прутьями не штурмуют здание на
ул.Банковой в Киеве и не выбрасывают оттуда Виктора Федоровича с его челядью.
Потому что это нагло украли деньги из бюджета не у них, у кого-то другого. А вот если
ведомство А.Клименко выдавит у них часть доходов, заработанных собственным трудом, а не
выигранных в лотерею – тогда, пожалуй, появится и желание спросить у распорядителей
бюджетных средств, как эти деньги расходуются. Т.е. наконец появится то самое гражданское
общество, о создании которого столько лет говорят эксперты.
http://www.ostro.org/general/economics/articles/414249/

Блоги
Олег Тягнибок: «Нова сесія Верховної Ради України розпочинається в умовах
фактичного знищення парламентаризму в Україні»
pravda.com.ua
Допоки у Верховній Раді не буде забезпечено дотримання принципу персонального
голосування – усі законопроекти, що ухвалюються у стінах парламенту, будуть нелегітимними.
Відповідальність за параліч роботи найвищого законодавчого органу має нести
"прорегіональна" більшість та її керівництво, які не здатні забезпечити роботу ВРУ в межах,
визначених Конституцією та Регламентом Верховної Ради".
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Країна потребує якісної роботи найвищого законодавчого органу. Наша фракція
підготувала черговий надзвичайно важливий пакет законодавчих ініціатив; серед них, зокрема,
принципова і важлива для кожного українця постанова "Про 80-ті роковини Голодомору 19321933 років, визнаного Законом України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні" геноцидом
українського народу", та інші не менш важливі законодавчі акти.
Проте немає сенсу сьогодні вести мову про ухвалення якихось важливих законопроектів,
про здійснення інших безпосередніх функцій Верховної Ради, коли найвищі посадові особи
держави, на яких покладено обов'язки забезпечувати дотримання законів і Конституції,
перешкоджають законному праву народних депутатів України на скликання позачергової сесії,
свідомо заплющують очі на порушення так званою "більшістю" процедур голосування,
застосовують для досягнення своїх цілей найбрудніші методи, як-от прослуховування
телефонів, відправка фальшивих смс-повідомлень, використання працівників силових структур,
побиття народних депутатів.
Минулого тижня режим вдався до незаконних дій, влаштувавши побиття народних
депутатів України, законно обраного голови громадської ради при Київській міській
держадміністрації, громадських діячів та простих громадян, які намагалися потрапити на
"таємне" псевдозасідання в будівлі Головпоштамту, метою якого було створення
"альтернативної", кишенькової громадської ради при очільнику КМДА Попові.
Виходить, що нині в Україні до тотального нехтування правами і свободами громадян
додалося систематичне порушення прав народних депутатів та перешкоджання їхній законній
діяльності. Виглядає так, що мандат народного депутата в цій країні вже нічого не вартий.
Якщо так триватиме і далі – повірте, ми знайдемо законні способи захисту Конституції в
Україні!
Фракція "Свободи" закликає голову ВРУ негайно забезпечити порядок, законність і
дотримання Регламенту у Верховній Раді України.
"Свобода" закликає голів парламентських фракцій підтримати звернення до Генеральної
прокуратури з приводу втручання в телекомунікаційні системи операторів мобільного зв'язку
України, а також щодо перешкоджання діяльності народних депутатів, зокрема під час подій 29
січня в будівлі столичного Головпоштамту.
Без цього розгляд питань порядку денного другої сесії неможливий. У той же час, лише
депутати-свободівці підготували або взяли участь у підготовці 30 законопроектів та проектів
постанов. Більшість із них спрямовані на врегулювання соціально-економічних, господарських,
правових та інших питань.
Будемо наполягати, щоби зазначені законопроекти було розглянуто під час засідання
парламентських комітетів у середу або найближчими днями. Це стосується законопроектів
щодо внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, щодо ліквідації дефіциту
Пенсійного фонду, проектів, спрямованих на розвиток сільського господарства, щодо
діяльності судів, захисту прав суб'єктів малого підприємництва, засобів масової інформації,
щодо функціонування української мови як єдиної державної, щодо впорядкування продажу
алкогольної і тютюнової продукції, законопроектів та проектів постанов, пов'язаних із
проведенням місцевих виборів.
Народні депутати нашої фракції підготували проект Закону "Про повернення капіталів,
що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях,
звільнених від подвійного оподаткування або тих що мають пільговий режим оподаткування".
Його ухвалення унеможливить відтік капіталів з України, створить передумови для залучення
додаткових фінансових ресурсів в економіку України та усуне можливості для ухиляння від
сплати податків фізичними та юридичними особами на території України.
Законопроект зокрема передбачає, що повернення капіталів здійснюється протягом 3
місяців з дня набрання Законом чинності шляхом добровільної передачі перерахованих в
офшори капіталів суб'єктам, що провадять підприємницьку діяльність на території України.
При цьому 50 відсотків повернутих капіталів перераховується державі, а 50 відсотків може
використовуватися для інвестування в українські підприємства.
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Ухвалення або неухвалення цього Закону якраз і буде лакмусовим папірцем для влади та
провладних партій і покаже, чи дійсно вони мають намір боротися з корупцією та відмиванням
грошей, чи їхнє завдання інше – обслуговувати кримінально-олігархічні клани.
Ще один законопроект, спрямований на подолання корупції – це проект Закону "Про
ліквідацію приватних монополій". Він передбачає недопущення створення і ліквідацію в
Україні приватних монополій, запобігання недобросовісній економічній конкуренції у
підприємницькій діяльності. Це забезпечить захист інтересів підприємців та споживачів,
збільшить кількість конкурентних суб'єктів господарювання на ринку товарів і послуг, що, в
свою чергу, надасть свободу споживачам у виборі товарів широкого асортименту, вищої якості
за більш низькими цінами.
Важливим законопроектом, спрямованим на підтримку місцевого самоврядування, є
проект Закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування
екологічного податку". Уряд Азарова намагається знищити місцеве самоврядування в України,
поступово позбавляючи його фінансової бази. Один із таких кроків – це зменшення, починаючи
з 2014 року, відрахувань екологічного податку до місцевих бюджетів з 70 до 35 відсотків.
Необхідними та невідкладними є ухвалення закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо розвитку сільського господарства), який має усунути
прогалини, що існують в законодавчих актах, які створюють перешкоди у розвитку сільського
господарства України, зокрема у сфері збереження родючості ґрунтів; про запровадження
мораторію на підвищення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню України,
який забороняє підвищувати тарифи на електроенергію для населення терміном на 3 роки. Мета
законопроекту – не лише забезпечити достатній життєвий рівень громадян, але й збалансувати
використання виробленої електричної енергії, 30 відсотків якої є надлишковою. Також серед
невідкладних – законопроект про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо фінансового забезпечення
підготовки і проведення проміжних місцевих виборів), який запроваджує норму щодо
фінансування проміжних місцевих виборів за рахунок коштів держбюджету, а не за рахунок
місцевих бюджетів, які не забезпечені коштами навіть на заробітну плату бюджетникам, не
кажучи вже про видатки на повноваження органів місцевого самоврядування.
Ще раз наполягаю на важливості ухвалення законів, спільно підготовлених
опозиційними фракціями і спрямованих передусім на відновлення законності та забезпечення
дотримання Конституції. Це, зокрема, закон про внесення змін до Кримінального кодексу
України та Кримінального процесуального кодексу України (щодо встановлення кримінальної
відповідальності за порушення порядку голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради
України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад); закон про внесення
змін до деяких законодавчих актів України" (щодо забезпечення європейських стандартів
публічності у судовій системі); закон про функціонування української мови як державної та
порядок застосування інших мов в Україні; закон про амністію 2013 року; закон про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо недопущення блокування діяльності засобів
масової інформації).
Наполягаю на негайному включенні законопроектів та проектів постанов, підготовлених
депутатами фракції та законопроектів, підготовлених спільно з депутатами інших опозиційних
фракцій, до порядку денного другої сесії після розгляду їх у комітетах.
Звертаю увагу на необхідність розгляду на завтрашньому пленарному засіданні проектів
постанов Верховної Ради України щодо проведення парламентських слухань на теми:
"Екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні"; "Про стан, заходи та
перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи"; "Стан дотримання прав людини
в Україні"; "Українська книга: реалії сьогодення та перспективи розвитку вітчизняного
книговидавництва та книгорозповсюдження"; "Впровадження цифрових стандартів мовлення в
Україні".
Особливу увагу хочу звернути на невідкладність проведення громадських слухань на
тему: "Екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні". Як відомо, минулого
місяця в Давосі було підписано угоду про розподіл продукції між державою Україна,
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корпорацією "Шелл" та ТОВ "Надра Юзівська" щодо видобутку сланцевого газу на так званій
"Юзівський площі" на території Донецької та Харківської областей. За два дні, 16 та 17 січня
2013 року, дві обласні ради – Харківська та Донецька – за командою з центру погодили проект
угоди (текст якої становить 368 сторінок і який навіть не роздали депутатам). Проект угоди,
очевидно, не проходив обов'язкової державної фінансової, правової, природоохоронної
експертиз, як того вимагає ст. 11 Закону України "Про розподіл продукції". Мета цих
парламентських слухань – ознайомити громадськість зі змістом підписаної угоди, показати її
позитивні і негативні сторони, можливі ризики, якими буде супроводжуватися видобуток
сланцевого газу, ознайомити з висновками міжнародних експертів та організацій.
Лише за наслідками всебічного аналізу угоди, оцінки впливу видобутку на навколишнє
середовище і здоров'я українців, аналізу та приведення чинного українського законодавства до
міжнародних екологічних норм може бути ухвалено рішення про видобуток на "Юзівський
площі" газу та інших вуглеводів.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/tiahnybok/510fe0b5735b2/
Олена Кондратюк: «Чому українці готові проголосувати за жінку, а по факту
вибирають чоловіків?»
корреспондент.net
Про нову якість політики...
Українці готові обирати жінок до парламенту. Такий резонансний висновок можна було
зробити під час презентації результатів опитування, яке проводилося в Україні у листопаді
2012 року Українським центром економічних та політичних досліджень ім.О.Разумкова.
Опитування проводилося на замовлення Національного Демократичного Інституту
Міжнародних Відносин (НДІ). Зі слів організаторів у ході опитування респондентам надавалася
інформація з приводу рівних можливостей жінок та чоловіків в суспільно-політичному житті.
Вона допомогла усвідомити важливість підтримки компетентних кандидатів-жінок на виборах.
Ближче до завершення дослідження показник готовності підтримувати жінок-кандидаток виріс
– на початку важливість підтримувати жінок, які балотуються, висловили 49% чоловіків та 73%
жінок, на закінчення – 59% і 84% відповідно.
Однак опитування не мало на меті довести саме готовність широкої підтримки
українцями кандидатів жіночої статі. Насамперед дослідники прагнули виявити основні
перепони, які стоять на заваді широкій активній участі українських жінок у політиці. Хоча вони
і так очевидні - центральна роль жінки у сім'ї («а хто тоді дома борщ варитиме?»), відсутність
вільного часу («хай дітей виховують!»), відсутність зв’язків та фінансового ресурсу («вони
нічого не змінять»), переконання, що чоловіки мають більше шансів на перемогу («все одно
переможе чоловік – або багатій, або чиновник»).
Проблемою цих стереотипів є те, що більшість чоловіків у владі такий стан речей
влаштовує – вони свідомо бояться конкуренції, і ніхто з них не готовий стати лідером
європейської практики залучення жінок у владу.
Подивіться на найвищі кабінети, чи на мерії – поодинокі жінки теж займаються
соціальними питаннями – що ж ще їм можна довірити? Зараз мер столиці Олександр Попов
подасть кандидатури нових голів трьох районів, звільнивши старих, які провалили прибирання
від снігу. Переконана, жінки серед них не буде. Скоріше за все, буде чоловік з досвідом роботи
на сході України.
Це при тому, що майже половина українців обох статей вважає, що кількість жінок, які
займають виборні посади є недостатньою. Ми бачимо очі Барака Обами, які світяться радістю,
коли він освідчується в любові своїй дружині, складаючи присягу Президента Америки. І це не
є електоральною грою перед виборцями, це його щире ставлення, яке відображається в політиці
на державному рівні
У нас чоловіки не готові стати провідниками гендерної рівності. Їхнє уявлення про
рівність обмежується квітами на 8 березня і виносом за руки і ноги жінок-депутатів з лікарні у
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січні. Висновок очевидний – тільки зорганізувавшись, жінки зможуть змінити ставлення до
себе. І проведене дослідження це переконливо підтверджує – респонденти вважають, що
найбільшого успіху жінки можуть досягти тоді, коли будуть об’єднуватися для досягнення
спільних цілей.
Прикладом такої самоорганізації у Верховній Раді може стати парламентська структура
міжфракційне об’єднання «Рівні можливості», яке поновило свою діяльність 25 грудня 2012
року у 7-му скликанні Верховної Ради України. До складу об’єднання увійшли представники
трьох політичних сил – «Батьківщини», «УДАРу», «Партії Регіонів» - всього 25 народних
депутатів, серед них 15 жінок та 10 чоловіків. Діяльність МФО полягає у відстоюванні
ґендерної рівності, в тому числі щодо активного залучення жінок до суспільно-політичного
життя, а також у розробленні спільних законодавчих ініціатив з цієї проблематики.
Пріоритетними напрямами роботи парламентського об’єднання є боротьба з домашнім
насиллям, захист прав жінок і дітей, створення рівних можливостей для чоловіків і жінок у
різних сферах життя.
Тепер залишилось дати відповідь на запитання – чи зможемо ми голосувати разом за
законопроекти, які мають не в телевізійному ефірі, а в реальному житті, зробити життя
українців кращим. Нагальним вбачається вирішення таких питань – відміна пенсійної реформи,
зміцнення заходів для унеможливлення гендерної нерівності чи експлуатації, створення дієвих
механізмів рівності всіх перед Законом, зокрема за ознакою статі.
І тоді ми отримаємо іншу якість влади – і жінки будуть обиратися на рівні з чоловіками
та впливатимуть на прийняття нагальних для суспільства рішень.
Впевнена, тоді жінки себе покажуть – так як у Швеції чи Фінляндії. З тим, що це
хороший приклад, ніхто ж не буде сперечатись?
http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/vvolenka/a97667

Телебачення і радіомовлення
Депутаты-оппозиционеры сегодня хотели встретиться с Генпрокурором
Интер, Подробности
Владимир АНДРИЕВСКИЙ, ведущий: Депутаты-опозиционеры без предупреждения
сегодня пришли в Генпрокуратуру. Они хотели встретиться с главой ведомства. Но общаться
пришлось с замом, Ренатом Кузьминым. Оказалось, что Генпрокурор ушел в отпуск.
Оппозиционеры требовали объяснений, на каком основании за Юлией Тимошенко ведется
круглосуточное наблюдение, и как это видео попадает в интернет. Генпрокуратура пообещала
еще раз проверить условия содержания под стражей экс-премьера. Не забыли депутаты и о
Юрии Луценко. От ГПУ хотят узнать, почему бывшего министра МВД сразу после операции
увезли в колонию.
Ренат КУЗЬМИН, исполняющий обязанности Генпрокурора Украины: "Если по всем
вопросам проверки проводились, вы в течении суток получите ответ. Если нет, то 10 дней".
Сергей СОБОЛЕВ, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина": "Коли до нас
не йдуть, ми вже йдемо. Але, на жаль, ви бачите, розмова залишилась нічим. І залишаються ті
самі питання, які стосуються, вибачте, тих найбільш важливих питань, які так чи інакше
пов’язані з сьогоденням".
Пэт Кокс и Александр Квасьневский проведали Юрия Луценко
Владимир АНДРИЕВСКИЙ, ведущий: Гостей сегодня принимал и сам Юрий Луценко. В
Менскую колонию к нему приехали наблюдатели от Европарламента - Александр Квасьневский
и Пэт Кокс. Еврочиновники около двух часов общались с бывшим министром. От
комментариев для прессы гости отказались. Ситуацию вокруг заключенных Тимошенко и
Луценко Кокс и Квасьневский отслеживают уже восемь месяцев.
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Сенсорна Рада. У боротьбі з "кнопкодавством" виграють "кнопкодави"
ICTV, Факти
Олена ФРОЛЯК, ведуча: Ну що ж, українське бездоріжжя і зловживання в автодорожній
сфері могли б зацікавити і Верховну Раду, яка завтра починає працювати. Відкривається
наступна сесія. Сьогодні на погоджувальній раді опозиція заявила, що не хоче перевиборів у 5
проблемних округах. Вона вимагає від Центрвиборчкому визнати результати на підстаів
протоколів дільничних комісій. Відповідна постанова за підписами трьох опозиційних фракцій
вже зареєстрована у Верховній Раді. Водночас спікер Володимир Рибак з цього приводу очікує
на рішення Конституційного суду. Тому на цьому тижні парламент зможе призначити вибори
лише у не проблемному 224-му Кримському окрузі, по якому пройшов до Верховної Ради
Павло Лебедєв, призначений міністром оборони. Також у вівторок депутати мають призначити
низку позачергових місцевих виборів. Що правда, є ймовірність цього, що засідання не
відбудеться. Опозиція обіцяє заблокувати трибуну, якщо не буде запроваджено сенсорну
кнопку для голосування.
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Сенсорна кнопка посварила депутатів.
Опозиція єдиним фронтом виступила проти "кнопкодавів". Від Володимира Рибака вимагали
власним розпорядження увімкнути "сенсор". Спікер каже - не може, бо депутатські ініціативи
йому заважають. Спочатку в залі потрібно розглянути 2 постанови та 4 законопроекти щодо
персонального голосування. Серед них кримінальна відповідальність за використання чужої
картки.
Володимир РИБАК, голова Верховної Ради України: "Якби не було цих шести законів,
то у мене була б якась основа. А так немає, і я не можу підписувати. Ну як я можу підписувати
розпорядження, коли Верховна Рада просить розглянути ці питання?".
Олег ТЯГНИБОК, лідер фракції ВО "Свобода": "Якщо бути справедливим, Володимире
Васильовичу, ви так само не наділені повноваженнями перевіряти підписи депутатів, які
вимагають скликання позачергової сесії".
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Володимир Рибак не скликав позачергову
сесію, бо деякі депутати-підписанти перебували за кордоном. Уточнених списків опозиція не
надала. Зате у минулий четвер зібралися у сесійній залі і вирішили воювати за поіменне
голосування.
Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції ВО "Батьківщина": "Не можемо тиснути кнопки в
електронній системі – зможемо піднімати руки, щоб народ України бачив хто "за", а хто
"проти".
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Наполегливість опозиції – це підготовка до
блокування. Плани опозиції озвучив регіонал Олександр Єфремов і присоромив – мовляв, день
роботи парламенту обходиться бюджету в 2,5 мільйони гривень. Тому вони налаштовані
забезпечити голосування.
Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "Мы будем работать в этот раз
умнее. Мы учимся, в отличии от наших коллег, мы найдем варианты как обеспечить работу
парламента не прибегая к совершенно средневековым методам противостояния".
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: У регламентному комітеті також не в захваті
від "сенсорної кнопки". Якщо раніше запевняли, що вона погано впливає на здоров’я, то тепер
говорять про поганий захист.
Володимир МАКЕЄНКО, голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та
забезпечення діяльності ВР в Україні: "Діюча система "Рада-3" не має комплексної системи
захисту інформації, оскільки на момент створення, 2002 рік, відповідні заходи не були
передбачені".
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: У Регламентному комітеті кажуть, що
система "Рада-3" уже застаріла і час подумати про нову версію. А на її розробку потрібно
півроку. Що робити із "сенсорною кнопкою" Регламентний комітет вирішуватиме у середу. Цей
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день буде не сесійним. Питання, які планували розглянути у середу, депутати хочуть
розглянути у вівторок. Звісно, якщо опозиція не заблокує трибуну.
Лідер партії "УДАР" переконаний, що на виборах столичного мера опозиція має
висунути єдиного кандидата, який переможе
Олена ФРОЛЯК, ведуча: Лідер партії "УДАР" переконаний, що на виборах столичного
мера опозиція має висунути єдиного кандидата, який переможе. Напередодні Віталій Кличко
отримав міжнародну премію міст, присуджену йому за політичну і соціальну діяльність 2012-го
року. Нагороду від німецького міста Герліц і польського Згожелець, з’єднаних мостом через
річку, присуджують людині за внесок у демократичний розвиток та взаєморозуміння в Європі, і
котра виступає за свободу та мир у старому світі. Отримуючи премію, Віталій Кличко наголов,
цитую: "Ще раз переконався – і німці, і поляки щиро підтримують прагнення України, і справді
хочуть її бачити в європейській сім’ї. Але нам ще багато треба для цього зробити".
Віталій КЛИЧКО, лідер партії "УДАР": "Ця премія – це як званий такий аванс. І
очікування від європейців, що наша партія зможе приблизити Україну до європейських
цінностей. І впевнений, що цього прагнуть не тільки українці, цього прагнуть також і наші
сусіди європейці".
Депутати ходили до Генеральної прокуратури з низкою вимог
Олена ФРОЛЯК, ведуча: Депутати з "Батьківщини" ходили сьогодні до Генеральної
прокуратури з низкою своїх вимог. На сам перед негативно розібратися чому Юлія Тимошенко
й досі не може ознайомитися з матеріалами справи про вбивство Євгена Щербаня.
Опозиціонери наполягають на припиненні відеоспостереження за недужою, і дозволі на
спілкування по телефону. Просять Генпрокуратуру розібратися і чому Юрія Луценка так
швидко повернули з лікарні до колонії, попри перенесену важку операцію. Депутати від
"Батьківщини" вимагають і розібратися хто винен у побитті депутатів Кужель, Слюси,
Денисової у лікарні, де перебуває Тимошенко. Через відпустку генпрокурора, до депутатів
вийшов його перший заступник Ренат Кузьмін. Він пообіцяв на всі звернення оперативно
відреагувати і запросив опозиціонерів особисто взяти участь у перевірках.
Ренат КУЗЬМІН, перший заступник Генерального прокурора України: "У нас же нет с
вами конфронтации. У нас ведь нет войны. Мы же не враги. Мы граждане одного государства.
И у нас задача одна. Поэтому я буду только приветствовать ваше участие в наших проверках, и
с готовностью предоставлю все материалы".
Сергій СОБОЛЄВ, народний депутат України, заступник голови фракції "Батьківщина":
"Ми будемо ініціювати так чи інакше питання відповідальності генерального прокурора,
питання відповідальності міністра внутрішніх справ. Ви знаєте, що ці питання не зняті з
порядку денного. Більше того, внесено проект рішення відповідний про відставку генерального
прокурора. І тому це питання так чи інакше все-одно буде розглянуто в сесійній залі".
Партія регіонів вимагає розробити для депутатів нову систему "Рада-4"
5 канал, Час новин
Тетяна ДАНИЛЕНКО, ведуча: Розпочати чергову парламентську сесію із голосування
сенсорною кнопкою продовжує вимагати опозиція. У Партії регіонів проти підключення
системи "Рада-3", і бажають, аби науковці розробили для депутатів уже нову систему - "Рада-4".
Саме така система для голосування - новіша за ту, що і так ще не використовується, може
вирішити всі питання, пов'язані з неперсональним голосуванням депутатів, - впевнений і спікер
Володимир Рибак. Усе це відмовки і затягування часу, - заявили опозиційні фракції. І
попередили: парламент запрацює лише за умови особистого голосування. Завтра, тобто у
вівторок, Верховна Рада має розпочати чергову сесію.
Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради: "Особисто я хочу, щоб і одні і другі почули
один одного і без драк, без нічого – домовилися. Треба або модернізацію робити, або друге... У
Академії наук розробки всі є. Вони кажуть: дайте нам півроку, дайте нам фінанси – і ми
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поставимо сьогоднішню, сучасну установу, що будуть голосувати тільки... просто варіантів
нема".
Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "Факты, которые у меня есть,
говорят о том, что мало оптимизма по поводу желания наших коллег по парламенту заняться
действительно конструктивной работой в парламенте. Мы найдем варианты, как обеспечить
работу парламента, не прибегая к совершенно средневековым методам противостояния. "Рада3" свой технический ресурс выработала. И хотим мы того или не хотим, мы обязаны принять
решение по введению новой системы голосования в зале".
Віталій КЛИЧКО, лідер фракції УДАР: "Грати на фортепіано і чути кожний раз симфонії
у виконанні Партії регіонів у Верховній Раді. "Рада-2", "Рада-1", два, три, чотири... ми
вимагаємо персонального голосування. Якщо це потрібно буде голосувати руками – готові
проголосувати руками, якщо потрібно буде голосувати бюлетенями, ми також готові все
зробити, але щоб не порушувалась Конституція".
Вибори мера Києва та депутатів Київради відбудуться наприкінці весни або на
початку літа, - прогнозує спікер Володимир Рибак
Тетяна ДАНИЛЕНКО, ведуча: Вибори мера Києва та депутатів Київради відбудуться
наприкінці весни або на початку літа, - прогнозує спікер Володимир Рибак. За його словами,
депутати розглянуть питання про проведення виборів на другій сесії. Конкретнішої дати для
виборів у столиці голова парламенту не назвав, нагадав лише, що у травні закінчуються
повноваження столичних депутатів. А колишній мер Києва Леонід Черновецький звільнився з
посади у липні 2012 року.
Депутатський десант у Генеральній прокуратурі
ТВі, Сьогодні
Олексій ЛІХМАН, ведучий: Депутатський десант у генеральній прокуратурі. Близько 30
опозиціонерів сьогодні у приміщенні ГПУ шукали зустрічі з генеральним прокурором.
Обранців цікавило: чому захисники Юлії Тимошенко досі не можуть ознайомитися із
матеріалами справи про вбивство Євгена Щербаня? У якому стані Юрія Луценко після операції
повернули у Менську колонії? Та коли за Юлією Тимошенко припинять цілодобове
відеоспостереження? Замість Віктора Пшонки, який нині у відпустці народних обранців
приймав його перший заступник – Ренат Кузьмін. Дискусію у режимі питання-відповідь у
депутатів і прокурора не вийшло. Зустріч тривала майже годину – але, жодної конкретики
опозиціонери з неї так і не винесли. Ранет Кузьмін пообіцяв відповіді на питання обранців
підготувати – але, на завтра. І запросив до себе на зустріч заступників фракцій «Батьківщина» Сергія Пашинського, та Сергія Соболєва.
Сергій СОБОЛЄВ, заступник голови фракції ВО «Батьківщина»: «На попередніх
зустрічах з генеральним прокурором нам було гарантовано, що принаймні ті речі, які
стосуються будь-якого засудженого будуть застосовуватися до Тимошенко так само, як і до
будь-якого засудженого в плані відео-спостереження відсутності.
Перебування
чоловіків….можливості телефонного спілкування, можливості перебування на свіжому
повітрі».
Ренат КУЗЬМІН, в.о. генерального прокурора України: «В 14:30 я вас обоих жду у себя
и мы все что сможем за сутки вы увидите».
В опозиції вже не хочуть перевиборів на 5 проблемних округах
Олексій ЛІХМАН, ведучий: В опозиції вже не хочуть перевиборів на 5 проблемних
округах. Тепер парламентська меншість вимагає, або у ЦВК встановили переможців згідно з
протоколами ДВК. Відповідний проект постанови вже зареєстрували. Під документом
підписалися 3 очільники опозиційних фракцій. Визначити переможців опозиціонери хочуть за
10 днів. На їхню думку, згідно з протоколами з мокрими печатками перемогли саме їхні
кандидати. Нагадаю, минулого року ЦВК визнала не можливим достовірно становити підсумки
голосування на скандальних округах. Цікаво, що тоді – парламентська меншість була всіма
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руками за перевибори. Тепер від своїх слів відхрещуються. У Партії регіонів стверджують: нову
забаганку опонентів вони не голосуватимуть.
Сергій СОБОЛЄВ, заступник голови фракції ВО «Батьківщина»: «І ми з самого першого
дня вимагали не тягнути з тим питанням, а встановити по результатах протоколів з мокрими
печатками. А то вийшло так – і не вносяться зміни в закон, для того, щоб провести позачергові
вибори. І вибори позачергові не оголошуються. І ми сьогодні…країна не має 5 народних
депутатів обранців».
Володимир ОЛІЙНИК, народний депутат, Партія регіонів: «Ми його підтримувати не
будемо. Тому що, в ньому не має здорового глузду. Юридичних підстав, щоб Верховна рада
через постанову спонукала ЦВК не має. Ми повинні з вами все таки вийти на рішення, яке не
викличе суперечки в суспільстві – це повторні вибори».
В парламенте появится система для голосования нового поколения Рада-4
ТРК "Украина", События
Евгений МИХИН, ведущий: В парламенте появится система для голосования нового
поколения Рада-4. Если депутаты выделят деньги и полгода потерпят. Ссылаясь на выводы
экспертов председатель регламентного комитета заявил, вводить в действие печально
известную сенсорную кнопку уже не имеет смысла. Поскольку сама система свой ресурс
исчерпала еще летом прошлого года. В оппозиции технический прогресс назвали отговорками и
затягиванием времени. И в очередной раз заявили, они будут блокировать работу пока не
объявят персональное голосование.
Виталий КЛИЧКО, лидер фракции партии "Удар": «Ми не бачимо сенсу проведення
Верховної Ради і всі рішення, які приймаються Верховною Радою не можуть бути легітимними
якщо депутати не приходять і не голосують за себе особисто».
Александр ЕФРЕМОВ, глава фракции Партии регионов в парламенте: «Мы надеемся,
что все таки здравый смысл возобладает и завтра сессия Верховной Рады начнет работать. По
крайней мере мы откроемся. Как в дальнейшем мы будем работать, покажем время».
На плодотворную работу народных депутатов вдохновляют иконы, мягкие
игрушки, картины и портреты идеологических лидеров
Евгений МИХИН, ведущий: На плодотворную работу народных депутатов вдохновляют
иконы, мягкие игрушки, картины и портреты идеологических лидеров. Именно эти элементы
декора украшают их рабочие кабинеты. Большинство избранников получили свои квадратные
метры на этих каникулах и уже успели обжиться.
Роман СУХАН, корреспондент: Внешне все кабинеты в Верховной Раде практически
одинаковые. Стандартные таблички, номерки. И только войдя внутрь чувствуешь разницу.
Вице-спикер от Свободы Руслан Кошулинский ведет в приватную часть своего кабинета. Здесь
комната для отдыха и частных бесед, а также санузел.
Руслан КОШУЛИНСКИЙ, вице-спикер: «Туалет, душ, умивальник».
Роман СУХАН, корреспондент: Помещение со всей обстановкой Кошулинскому
досталась от бывшего вице-спикера Томенка. Сам депутат дополнил интерьер лишь 3
портретами.
Руслан КОШУЛИНСКИЙ, вице-спикер: «Коновалець, Бандера, Шухевич».
Роман СУХАН, корреспондент: Идейные учителя напротив рабочего места помогают
принимать правильные решения.
Руслан КОШУЛИНСКИЙ, вице-спикер: «От як мені діяти в цій ситуації? І тій чи іншій.
Очі підняв, подивився, зрозумів».
Ольга МИХАЙЛЕНКО, народний депутат, фракция КПУ: «Це надзвичайно погано».
Роман СУХАН, корреспондент: За портреты Бандере, Шухевича Ольга Михайленко
обещает пожаловаться на Кошилинского в аппарат Верховной Рады. У себя в кабинете мечтает
повесить изображение другого авторитета.
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Ольга МИХАЙЛЕНКО, народний депутат, фракция КПУ: «Портрет Володимира Ілліча
Леніна».
Роман СУХАН, корреспондент: Пока что на стене скромный пейзаж родного региона.
Тоже, к стати, наследство от экс депутата Екатерины Самойлик.
Ольга МИХАЙЛЕНКО, народний депутат, фракция КПУ: «Ця картина, вона передала її
мені, оскільки я сьогодні представляю нашу Херсонщину від Комуністичної партії у Верховній
Раді».
Александр ВОЛКОВ, народний депутат от фракции Партии регионов: «Мене питали, що
би я хотів тут повісити, Леніна, Сталіна чи когось. Кажу, давайте державну символіку.
Корреспондент: У регионала Александра Волкова декор пока на полу и на стульчиках.
Картина, иконы и даже портрет жены. Свои квадратные метры он получил в старом здании
комитетов рады. Решил сделать ремонт за свои деньги.
Александр ВОЛКОВ, народний депутат от фракции Партии регионов: «Сидіти в
побитому кабінеті з дірками, щоб з потолка тоді на голову штукатурка падала, це теж не
правильно. 28 тисяч гривень я заплатив за ремонт від держави. Я нічого від нашого виборця, від
нашого платника податків ні однієї копійки не взяв.
Лилия ГРИНЕВИЧ, народний депутат от фракции Батьківщина: «Ніхто нічого в цьому
кабінеті не змінював. Ремонт, все тут залишилося так, як було».
Корреспондент: Депутату от Батькивщины Лилии Гриневич повезло больше. Ее кабинет
в новом корпусе комитетов рады. Главное здесь, вид из окна 13 этажа.
Лилия ГРИНЕВИЧ, народний депутат от фракции Батьківщина: «Де можна бачити
Софіївській собор».
Корреспондент: На стенах у Гриневич тоже пейзажи. Кроме того, повсюду иконы, на
стене, на тумбочках и столиках.
Лилия ГРИНЕВИЧ, народний депутат от фракции Батьківщина: «Вона зроблена в
монастирі. Це копія такої древньоукраїнської ікони. Це також мабуть свідчить про якісь свої
власні прагнення, які я одразу хочу повідомити теж тим людям, з якими я спілкуюся».
Корреспондент: Такие детали и создают особую атмосферу, по которой можно узнать
хозяина, - уверена депутат. Пусть даже все остальное, от люстры до мебели, одинаковое.
Чи запрацює парламент завтра –інтрига сьогоднішнього дня
УТ-1, Підсумки дня
Любов ДОБРОВОЛЬСЬКА, ведуча: Чи запрацює парламент завтра – над такою інтригою
депутати від більшості й опозиції міркували цілий день. За календарним планом, саме у
вівторок має відкритися друга сесія. Камінь спотикання – система для голосування "Рада-3".
Саме на її негайному підключенні наполягають в опозиції. Там упевнені: лише "Рада-3" змусить
депутатів голосувати персонально і не тиснути на кнопки сусідів. Якщо ж її не підключать –
блокуватимуть роботу парламенту. Про наміри опозиції повідомив лідер фракції "Регіонів"
Олександр Єфремов. Такій поінформованості опоненти із меншості здивувалися. Хоча намірів
блокувати роботу не спростували. Примирити колег взявся спікер – і запропонував
законопроекти про підключення "Ради-3" винести на голосування.
Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Сьогодні розглядається питання.
Більшість каже: ми прийшли, щоб завтра працювати. Меншість каже: ми не дамо. Це питання
політичне. Я хочу, щоб і одні, і другі почули один одного. І без драк, без нічого домовилися.
Іншого шляху немає – тільки треба сидіти і домовлятися".
Сланцевий газ непокоїть «Свободу» і... Медведчука
Радіо Свобода, Ваша Свобода
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Гості «Вашої Свободи»: Ірина Сех, народний депутат (ВО «Свобода»), голова Комітету з
питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи; Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос».
Дмитро Шурхало: Останніми днями Україна уклала угоду з компанією «Шелл» про
видобуток сланцевого газу. А дещо раніше народний депутат Ірина Сех ініціювала проведення
парламентських слухань на тему: «Екологічні проблеми видобутку сланцевого газу».
Пані Сех, які питання Ви хочете порушити що на цих слуханнях ?
Ірина Сех: Звичайно, коли сьогодні підписується така серйозна угода на державному
рівні, йдеться про ймовірне видобування сланцевих газів, яка є дискусійною як у Європі, так і в
Америці, громадськість України, багато місцевих територіальних громад, як обласних рад, так і
районних, сільських, взагалі не знають, що відбувається. На жаль…
– А що відбувається? Видобувають корисні копалини.
Ірина Сех: Звичайно. Але Конституція України, наш Основний Закон, каже, що надра –
це власність українського народу. Сьогодні наш український народ позбавлений не тільки за
допомогою різноманітних змін до законодавства, які відбувалися впродовж 2011-2012 років,
впливати на цю ситуацію, а він на сьогодні позбавлений інформації.
І перед таким серйозним проектом потрібно було провести громадські слухання,
громадське обговорення.
– Ви зачепили тему саме екологічних проблем. Чому саме цей аспект?
Ірина Сех: Тому що я є головою комісії екології. Ті круглі столи, які відбувалися, яких
десь я була ініціатором, – це екологічні проблеми, економічні перспективи.
– Так от, два аспекти.
Пане Гончар, якщо Вас запросять на такі слухання «Екологічні проблеми, економічні
перспективи сланцевого газу», що б Ви там сказали про екологічну складову? Наскільки вона є
великою, вагомою?
Михайло Гончар: По-перше, я брав участь у деяких таких слуханнях.
– Парламентських слухань ще не було.
Михайло Гончар: Парламентських не було. Я брав з іншої нагоди два роки тому.
Щодо того, що стосується видобутку нетрадиційного газу, то, звичайно, якщо так
генерально підвести, головний висновок, що екологічна проблематика, екологічні ризики
існують, як і існують у будь-якому іншому виді промислової діяльності, особливо у тому, що
стосується видобутку корисних копалин – неважливо, вуглеводневої групи чи рудних,
нерудних. Завжди є екологічні ризики. І ми це дуже добре знаємо в Україні по вугільному
сектору. Дуже добре знаємо.
І тому, коли порівнюють чи малюють різні, я умовно називаю, «екожахи» чи
«екострашилки», то, власне кажучи, я запитую завжди своїх опонентів чи просто учасників
дискусії: назвіть мені статистику, скільки людей у світі (а конкретно у Північній Америці, бо
там реальний масштаб видобувається нетрадиційного газу) загинуло, полягло, отруїлося від
цього видобутку?
– Наскільки я розумію, йдеться про те, що серйозна проблема для ґрунтових вод
виникає.
Михайло Гончар: Нещодавно один із федеральних інститутів Німеччини, який
займається питаннями геології і мінеральних ресурсів, піддав нищівній критиці офіційний звіт
Міністерства екології Німеччини, де якраз наводилися різноманітні проблемні моменти,
пов’язані з ґрунтовими водами. У той час, коли, скажімо, Міністерство економіки Німеччини
випустило інший документ, який ставить під сумніви висновки екологів.
І от федеральний інститут по геології і мінеральних ресурсах виступив як своєрідний
третейський суддя. Квінтесенція, що екологи значною мірою зосередилися саме на цій
проблематиці, не розуміючи того, що структура літосфери включає не тільки ту частину
поверхневого шару. І їхній висновок достатньо простий і зрозумілий. Якщо в даному виді
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промислової діяльності будуть дотримуватися відповідні технології, відповідні вимоги, то,
власне кажучи, ризики будуть мінімальні.
Ризики будуть завжди, але вони будуть не більші, а, навпаки, менші, ніж видобуток того
ж вугілля, яке забирає конкретно в Україні десь 2-3 людських життя на кожний мільйон тонн.
– Пані Сех, Ви погоджуєтеся з тим, що проблеми для довкілля будуть меншими? Ну,
принаймні отаких териконів не буде, як після вугілля лишаються. Знаєте, картини Донбасу – це
великі гори відпрацьованої породи.Не лишиться ж таких тонн породи після видобутку
сланцевого газу.
Ірина Сех: Я не є великим експертом щодо нетрадиційних вуглеводнів, але я звикла
оперувати певними документами і певними фактами.
Отже, на замовлення Департаменту з питань навколишнього середовища Європейської
комісії, 10 серпня 2012 року експерти написали дуже цікавий документ.
– Які експерти?
Ірина Сех: Експерти Європарламенту. «Визначення потенційних ризиків для
навколишнього середовища та людського життя, що впливають з вуглеводневих операцій у
Європі, до яких належить гідравлічний розрив».
Сьогодні ж підміняють поняття гідравлічного розриву, що і сьогодні я бачу, ми
намагаємося дискутувати щодо цього. Отже, експерти поділяють гідророзрив пласту на два
види: гідророзрив, який застосовується під час видобутку традиційного газу, про що наш
шановний колега говорить, та горизонтальний сланцевий, так званий гідравлічний розрив, який
вимагає свердловини з більшою протяжністю, вищим тиском та більшими обсягами води.
Вертикальна свердловина з видобутку сланцевого газу зазвичай поглинає 2 тисячі, як
кажуть експерти, кубічних метрів води. На противагу горизонтально-сланцева свердловина, як
правило, поглинає від 10 тисяч до 25 тисяч кубічних метрів води. Тобто, використання великих
обсягів води нас чекає. Що буде з цією вже використаною водою? На сьогодні ніхто не
відповів.
Михайло Гончар: Чому ж?
Ірина Сех: Немає в угоді написано, куди буде. От у мене є угода.
– Оця остання між Україною і «Шелл»?
Ірина Сех: Проект угоди. Зараз ми будемо звертатися до Кабміну, щоб нам дали вже
підписану угоду.Куди буде діватися відпрацьована вода, що буде з промисловими відходами
після подібних робіт?
І наступний, самий цікавий документ, який є, – звіт. На початку 2011 року уряд США та
уряд України підписали меморандум про розробку покладів сланцевого газу. І в 2012 році група
з міжнародних ресурсів на замовлення Агентства США з міжнародного розвитку у співпраці з
Міністерством екології проводила моніторинг законодавства стану атмосферного повітря,
ґрунтових вод, землі, власне, до реалій.
– Який висновок?
Ірина Сех: Висновки, на жаль, є не дуже добрими. Таблиця №6 у цьому звіті вказує
близько 50 необхідних змін до українського законодавства, до Водного кодексу, до Земельного
кодексу. Оскільки сьогодні, відповідно до українського законодавства, земля для цих потреб
буде забиратися для так званих суспільних потреб.Наші люди будуть безправні у цьому
питанні.
Так само закон про відходи, закон України «Про угоди про розподіл продукції» – чітко
написано: ст. 11 закону «Про угоди про розподіл продукції». Експертиза цієї угоди? Хто її
проводив? Ніхто.
– Вас не влаштовує взагалі сам видобуток сланцевого газу? Ви так його навіть назвали
скептично «ймовірний». Чи Вас не влаштовує, що деякі моменти не пропрацьовані – щодо
відходів, щодо води?
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Ірина Сех: Я хочу пролити світло на багато закидів, які сьогодні є. У програмі ВО
«Свобода» є цілий розділ альтернативних джерел енергії. Ми розуміємо важливість
енергетичної безпеки. Проте на сьогодні цим, на жаль, маніпулюють. Я вважаю, що видобуток
сланцевого газу має серйозні екологічні проблеми.
Особливо у нас сьогодні в умовах тоталітарної держави, коли корупція є явищем, яке
поглинуло всі ешелони влади, коли при найменшому порушенні крайній буде якийсь виконроб,
і проблема може бути величезна.
– Але погодьтеся, що взагалі наша і видобувна промисловість, і важка промисловість
створюють великі екологічні проблеми.
Ви, очевидно, знаєте, що був навіть мітинг. Мешканці навіть настільки лояльного до
влади міста, як Маріуполь, яке традиційно голосує за владу, вийшли на мітинг протесту через
те, що їм немає чим дихати.
Ірина Сех: Так. Але видобуток сланцевого газу є ще більше небезпечним. Тому ми
повинні досить обережно і уважно до цього ставитися.
На жаль, усі кроки, які зроблені сьогоднішньою владою від 2011 року і до
сьогоднішнього дня відбувалися з грубим порушенням Конституції і законодавства України. Не
вірю! Я не вірю, що сьогодні буде щось інше: буде чітке дотримання закону, буде дотримання
екологічних норм.
– Отже, не треба нічого робити, щоб не сталося нічого?
Ірина Сех: Потрібно робити. Змінювати владу в Україні.
– Змінювати владу?
Ірина Сех: Звичайно!
– Спочатку змінювати владу, а потім займатися?
Ірина Сех: Звичайно. І те, що ми бачимо, учора зареєстрований законопроект,
ініціаторами якого є депутати від «Батьківщини», про тимчасову заборону, мораторій на
видобуток нетрадиційних вуглеводнів.
– Пане Гончар, пані Сех каже, що маніпулюють цим питанням. У Вас була така цікава
стаття, яка називалася «Гідророзрив для влади» у тижневику «Дзеркало тижня». От Ви
наводили приклад, як маніпулюють в інших країнах питаннями цими.
Михайло Гончар: Так, у Болгарії.
– Ви болгарський приклад наводили, що там російська сторона організовувала акції, щоб
блокувати видобуток сланцевого газу. А як Ви в Україні бачите цю ситуацію з маніпуляціями?
Михайло Гончар: Дуже просто. Пані Ірина сказала так, що видобуток сланцевого газу є
більш небезпечним. Це твердження відразу в мене викликає сумнів, особливо, коли я дивлюся
статистичні дані, наприклад, офіційні абсолютно, доступні.
Бюро праці США. Ми спеціально взяли ці дані. І от вони наводять статистику,
наприклад, по фатальних випадках у сфері видобутку нафти і газу. 123 випадки. І сфера
вуглевидобутку – 248. Це говорить про те, що навіть традиційний вуглевидобуток, який у США
є одним із найбільш безпечних у світі, містить більші ризики.
– Так. Але це про безпеку праці йдеться. А ми давайте про екологічний аспект.
Михайло Гончар: Недаремно у тому звіті, про який згадала пані Сех, Європарламенту,
мова йде про потенційні ризики. Підкреслюю: потенційні!
Я останнім часом ношу з собою такий збірник під такою апокаліптичною пафосною
назвою: «Помре море – помремо ми». Це збірний «еко-страшилок» середини 1990-их років
щодо важливого проекту будівництва нафтового терміналу «Південний» під Одесою. Отут 300
сторінок, присвячених тому, чому цей проект не можна реалізовувати, бо коли він буде
реалізований, то буде екологічна катастрофа для всього Чорного моря.
– Через нафтовий термінал.
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Михайло Гончар: Так. Нафтовий термінал під Одесою в Південному існує, функціонує
вже 11 років. І нічого з того, що отут описано. Я не хочу забирати час і цитувати це.
– А наскільки екологічні проблеми виникли в районні порту «Південний»?
Михайло Гончар: Ніяких проблем екологічних не виникло. Коли мали місце деякі
розливи нафти під час відмови обладнання при скачуванні нафти з танкеру, то тут же було
зроблене відповідне огородження, нафта прибрана і ніяких катастроф, навіть катастрофічних
наслідків не було. Тому десь у чомусь ми маємо зараз ситуацію, дуже схожу з нетрадиційним
газом.
Повертаючись до ризиків, пов’язаних з гідророзривом, якщо він здійснюється
горизонтально.
– Так. Значно більші обсяги води.
Михайло Гончар: І більші обсяги води, і більші тиски. Потрібно мати на увазі от що. Ми
можемо, наприклад, з Вами намагатися розхитати цей будинок. Нам це вдасться? Напевне, якісь
чутливі приблади зафіксують.
– Ми хіба що стіл розхитаємо. Навіть перекинемо.
Михайло Гончар: Стіл можемо. Чи всі, хто є в цьому будинку, то ефект буде більший.
Але все рівно будинок не зруйнується.
Я до чого веду? Що сили гідророзриву навіть на самих потужних тисках там під тисячу
атмосфер, з самими потужними використаннями обсягів води є не співвимірними з тими
необхідними енергетичними затратами, які потрібно було б задіяти, щоб призвести до
незворотних процесів руйнації геологічної формації, після чого, скажімо, чи вода з хімікатами
відповідними потрапила у ті вищі водоносні горизонти.
Себто для цього треба, щоб тріщини, які утворюються після гідророзриву, були не
декілька десятків, чи, максимум, вони можуть бути сотень метрів, а декілька кілометрів.
Ми провели спеціальне невелике дослідження, розрахунок, застосувавши методику
розрахунку сили підземних ядерних вибухів камуфлетного типу, себто ті, які не виходять на
поверхню землі і використовуються у промислових цілях. Точніше, зараз такої практики немає,
але в минулому була, в радянські часи. Так от, наші розрахунки показали, що для того, щоб
таку тріщину зробити, потрібно підірвати атомний боєзаряд потужністю приблизно 10,5
кілотонн.
– Гідророзрив не дає такої потужності?
Михайло Гончар: Гідророзрив не дає, не може дати ніяким чином і близьких на 3-4
порядки.
Себто, коли малюють різні «екожахи» у цьому контексті, то це виходять з тієї
потенційної, теоретичної, віртуальної певної моделі, яка практично не має місце.
– Пані Сех, вас вважають націоналістичною партією. Ви самі себе так позиціонуєте. І от
ваші критики, а у вас достатньо багато критиків, зловтішаються буквально з того приводу, що
ваша позиція щодо сланцевого газу збігається з позицією такого відомого діяча, як Віктор
Медведчук, який не приховує своєї проросійськості, який вважає, що треба тісніше з Росією
інтегруватися. Буквально вчора він виступив із заявою: «Видобуток сланцевого газу загрожує
Україні екологічною катастрофою».
Як би Ви прокоментували цю його заяву? І отакий збіг (уже політичне до Вас запитання)
багатьом вашим критикам видається таким показовим.
Ірина Сех: Медведчук може бути і певним провокатором цієї ситуації.
Я хочу сказати, що насправді саме ця угода передбачає, що саме «Газпром» і може бути
на перспективу також інвестором. Отже, сторінка 15. Це є проект угоди, я зараз буду звертатися
до оригіналу. Але іноземний інвестор означає «Шелл» і будь-яку іншу особу. Тобто, сьогодні це
є «Шелл», а завтра це може бути і той самий «Газпром» (інвестор – ред.).
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І також щодо угоди є дуже багато білих плям. Але ми дискутували з шановним моїм
колегою і хотіла б також сказати, що на Львівщині також проходив семінар, серйозний семінар
на рівні представників агентств екологічних США...
– До речі, досвід США – це єдиний, де видобувають у великому обсязі?
Михайло Гончар: І Канада.
Ірина Сех: Так. І я хочу сказати, що на відміну від, наприклад, Олеської площі
(Львівська область), яка є густонаселеною, яка має серйозні проблеми з питною водою,
оскільки на території регіону проходить головний європейський вододіл басейнів Чорного та
Балтійського морів, що на Львівщині спричиняє гостру проблему з водопостачанням, то був
присутній представник геологічної служби Дон Готьє, який чітко навів приклад штату
Арканзас, де відбувся землетрус 4,7 бали за шкалою Ріхтера, спричинений гідроударами.
Ми говоримо про Америку і про подібні роботи на територіях, які відрізняються від
наших територій.
– Якщо це спроектувати на Львівщину?
Ірина Сех: Я хочу сказати, що непросто і Америці з тим питанням.
Питання є дискусійним.І взагалі стоїть гостро питання оприлюднення хімічних речовин.
Є пакт, так званий, Буша-Чейні, якщо я не помиляюся, певний лобістський закон, який
заборонив оприлюднювати.
– Ви маєте на увазі які хімічні речовини?
Ірина Сех: Тисячі тонн реагентів, які використовуються для гідророзриву пласту.
– Там не чиста вода використовується?
Ірина Сех: Звичайно! Це є сотні хімічних речовин.
Михайло Гончар: Сотні дійсно. Всього існують, називаються різні цифри: 600, 700, може
бути навіть і більше. Але для конкретної операції кожна фірма використовує свій набір. Це, як
правило, десь з десяток, не більше. Серед яких є і ті, які ми використовуємо у побуті.
Ірина Сех: Ви знаєте, а от в угоді немає написано!
Михайло Гончар: Я думаю, що цього й не повинно бути в угоді. По-перше, якщо Ви
маєте на увазі угоду з «Шелл», то Ви можете зайти на спеціальний сайт, де вони розкривають ці
свої компоненти.
Звичайно, я, можливо, погоджуся з Вами тут, що було б краще, якби воно було написано.
Я тут погоджуюся.
Ірина Сех: Звичайно. Люди переживають.
Варто зазначити, що у 2005 році цей пакт, він є лобістський, він звільнив компанії від
оприлюднення. І таким чином зробив певну шпаринку.
– Але пан Михайло сказав, що «Шелл» оприлюднює свої речі.
Ірина Сех: У 2011 році Комітет з енергетики та підприємництва Палати представників
Конгресу США довів до відома громадськості список хімічних речовин, які застосовувалися від
2005 року по 2009 рік. Деякі з них є канцерогенні, деякі токсичні або нейротоксичні.
Наприклад, бензол. Ми розуміємо – викликає рак, недостатність кісткового мозку.
Формальдегід, консероген, етилгліколь, нейротоксин спричиняють смерть. Метанол –
високотоксичний. Борна кислота викликає ураження нирок.
– Досить лякати людей!
Ірина Сех: Я абсолютно не лякаю людей. Я кажу, що оприлюднено.
– Ми зрозуміли, що є просто такі речовини.
Наскільки реально, що це в Україні також буде застосовуватися?
Михайло Гончар: Це буде застосовуватися технологічно.
Ірина Сех: Буде застосовуватися.
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Михайло Гончар: Але знову ж таки тут є такий. Ще раз говорю. Чому екологи,
принаймні, останнім часом… Це не є камінь у Ваш город, абсолютно, це я в цілому говорю.
Наприклад, питання пестицидів. Пестициди, потрапляючи у грунт, потрапляють у те, що ми
називаємо «ґрунтові води». І я вам скажу, що рівень загроз від пестицидів куди більший, ніж
рівень загроз від оцих хімреагентів, які будуть потрапляти на глибину, тим більше у сланцеві чи
скальні породи на глибинах 3,5-5 км. Вони потрапляють туди одноразово при гідророзриві,
потім це все відкачується.
– А наскільки все-таки велика загроза, що це в ті водозбори потрапить, де воду
відбирають для водогонів?
Михайло Гончар: Знов-таки давайте термінологічно правильно висловлюватися. Ризики,
загрози, небезпеки.
Ірина Сех: Є!
Михайло Гончар: Є! Ризики є. Ви сіли за кермо автомобіля, виїхали на дорогу, їдете. Є
ризики ДТП?
– Є.
Михайло Гончар: А небезпека буде тоді, коли ви виїдете на смугу зустрічного руху.
Стовідсотково.
– Юрій Бойко, вже віце-прем’єр, але коли був міністром енергетики казав, що через 7-10
років видобуток сланцевого газу може забезпечити Україні не тільки внутрішні потреби, але
зробити її експортером газу.
Михайло Гончар: Через 7-10 років – точно ні. По прогнозах американських експертів, які
спеціальну доповідь робили для того ж пана Бойка у його попередньому статусі, для
Міністерства енергетики в цілому, – це відноситься більше до горизонту 2030 року (Україна
може стати експортером сланцевого газу – ред.).
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