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Друковані видання
Капитан бунтующих матросов
Журнал "Корреспондент"
Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак в интервью журналу Корреспондент рассказал
о "кнопкодавах" в парламенте, истории дружбы с Виктором Януковичем и главных игроках на
строительном рынке Донбасса.
Напомним, что в конце 2012 года Президент Виктор Янукович вернул своего давнего
соратника Владимира Рыбака в большую политику, подписав указ о его назначении на пост
председателя Верховной Рады.
Журнал указывает и на тот факт, что с семьей Президента 67-летний Рыбак знаком более
25 лет, его дружеские и деловые отношения с главой государства начались еще в бытность
Рыбака мэром Донецка, а Януковича - губернатором Донецкой области.
Корреспондент встретился с новым спикером в здании парламента, в кабинете, который
достался новоиспеченному высокопоставленному чиновнику от его предшественника
Владимира Литвина.
В приемной - старинные часы, у стола спикера - аквариум с золотыми рыбками.
Показной роскоши, в отличие от многих чиновников, в кабинете нет. Рыбак согласился лишь на
20-минутное интервью, но, увлекшись разговором о "кнопкодавах", сыне Президента и бизнесинтересах своей семьи, проговорил с Корреспондентом больше часа.
Спикер рассказал журналу, что для того чтобы решать проблемы в стране, должна быть
экономическая и политическая стабильность, и сегодня на рассмотрение Верховной Рады
внесено 700 законопроектов.
"Я каждый день собираю в кабинете представителей всех фракций и говорю, показывая
на лежащие на столе программы пяти партий: Вы обещали избирателям выполнить свои
программы. Так вот - идите в зал, обсуждайте вопросы, выполняйте программы". Но не тут-то
было, они [партии] выбирают внутренние парламентские и политические "разборки", которые
не имеют ничего общего с предвыборными обязательствами", - посетовал он.
Рыбак продолжил, что ни одна политическая сила перед выборами не обещала, что будет
блокировать трибуну и драться, и он сделает все, чтобы столкновений в парламенте больше не
было.
"Я настаиваю на принятии законов - это единственный способ доказать, что нынешний
парламент уже не тот, что был ранее. Хочу сделать так, чтобы журналисты, которые сегодня
"не дремлют", не увидели ни единого депутата, голосующего "за того парня", - озвучил свою
позицию спикер ВР.
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Отвечая на вопрос, что он будет делать со злостными прогульщиками, чиновник сказал,
что он "не всесильный", и работает в рамках регламента, и для того чтобы председатель
парламента блокировал карточки, нужно изменить законодательство.
"Я понимаю, что на моем нежелании нарушать закон можно сделать с десяток громких
политических заявлений: мол, Рыбак бездействует, мол, Рыбак прикрывает (кнопкодавов, ред.). Но критиковать всегда проще, чем делать. Поэтому я на критику парирую: соберитесь с
силами, измените регламент, и если в новом регламенте будет сказано "удалять из зала" - буду
удалять, если "заблокировать карточку" - сделаю и так", - заявил он.
Также он заверил Корреспондент, что готов рассмотреть любые варианты решения
вопроса о персональном голосовании, но они должны быть законными, и его позиция такова:
все, что не зафиксировано в регламенте, его не касается.
"И пускай что хотят, то и делают - подают иски в суды, возмущаются. Я понимаю - это
политика. Меня упрекают: впервые [в истории Рады] Рыбак не провел внеочередную сессию.
Соглашаюсь: да, не провели впервые. Но постойте, что я должен был делать? Я не хочу, чтобы
в Раде, председателем которой я являюсь, кто-то один требовал голосования, а остальные голосовали по отмашке", - добавил он.
Также Рыбак сказал, что часть депутатов от оппозиции и власти были за границей, и он
знает, что "они там все вместе, а мне вместо их оригинальных подписей принесли подписные
листы с факсимиле".
"Вот интересно, за зарплатой депутат тоже не сам приходит, а факсимиле шлет?
Поэтому я посмотрел на эти подписи за неделю до предлагаемого дня проведения внеочередной
сессии, и сказал: "Нет, я это не подпишу", - пояснил он.
Также чиновник добавил, что его заявление не понравилось нардепу от БЮТ Сергею
Соболеву, который пригрозил даже отозвать спикера с должности.
"Я все равно не подписал: не они меня избирали, не им меня снимать. Кстати, десять
подписей, которых не хватало для объявления внеочередной сессии, так и не появились", сказал спикер.
Об эффективности работы парламента, о дружбе с Президентом Виктором Януковичем,
о том, как ведут дела в Донецке приближенные к главе государства люди, и каково это проработать 25 лет на Донбассе, не пойдя работать в бизнес-структуры, читайте в интервью
Рыбака журналу Корреспондент (№7 от 22 февраля 2013 года).
http://korrespondent.net/magazine
Посол США переконаний, що для нас в Європейському Союзі величезні
перспективи
"Голос України"
Говорячи про ситуацію в Україні та відповідаючи на запитання Посла стосовно
перспективи знаходження компромісу і розблокування роботи Верховної Ради, заступник
Голови Верховної Ради Р.Кошулинський повідомив, що опозиційні та провладні фракції
працюють над спільним документом, який дав би змогу парламенту розпочати свою роботу.
Водночас Р.Кошулинський зауважив: те, що сьогодні відбувається в українському
парламенті, можна назвати «зміною парламентської культури в Україні». «Найскладніше
ламати звичку, яка склалася у парламенті впродовж попередніх каденцій. Тому виконання тих
завдань, яке суспільство поставило перед новим парламентом, а саме: процес впровадження
особистого голосування та персональної відповідальності, переходу до нормальних
цивілізованих взаємин є необхідним», — наголосив він.
Мало того, заступник Голови Верховної Ради нагадав пану Послу, що «взаємини між
більшістю і меншістю у Верховній Раді не оформлені законодавчо». «У нас немає традиції
взаємин не прописаних і немає узаконених. Сьогодні ми це творимо», — зазначив він.
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Руслан Кошулинський повідомив, що «на сьогодні є два документи, які більшість і
опозиція мають спільно ухвалити: зміни до Закону про Регламент, які б передбачали механізм
контролю та санкції за неособисте голосування та заява щодо прагнень українського
парламенту в євроінтеграційному процесі».
Надзвичайний і Повноважний Посол США у свою чергу зауважив, що вітає прагнення
України долучитися до спільноти демократичних європейських країн та зазначив, що ухвалення
відповідних документів стало б сильним сигналом для європейських країн. Дж. Теффт також
наголосив, що «перспективи для України в Європейському Союзі справді величезні».
Насамкінець заступник Голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський та
Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт подякували один одному за
зустріч та, проводячи паралелі з погодними умовами в Україні, висловили сподівання, що сніг,
який був за вікном на початку зустрічі, дасть можливість зібрати ще більший врожай взаємин
між Україною та США, а сонце, яке засвітило у вікно наприкінці зустрічі, стане символом їх
тепла та дружності.
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=281476
До порозуміння залишається півкроку
Анна Шевченко, "Голос України"
Роботу Верховної Ради досі заблоковано. Депутати з опозиційних фракцій і надалі
тримають в облозі парламентську трибуну й президію. Щодня тривають перемовини лідерів
фракцій із Головою Верховної Ради Володимиром Рибаком, однак — безрезультатно. На словах
начебто всі налаштовані на пошук компромісу, проте щодня різні політичні табори висувають
дедалі нові вимоги та звинувачують одне одного у небажанні порозумітися. Принципово
досягнуто лише однієї домовленості — про ухвалення змін до Регламенту, які унеможливили б
кнопкодавство і гарантували б особисте голосування депутатів. Учора Партія регіонів внесла
ще й законопроект про позбавлення мандатів депутатів-прогульників. Однак опозиція хоче ще
більше гарантій.
Зранку на свої робочі місця до сесійної зали прийшли і депутати з парламентської
більшості. Як казали в кулуарах, — із бадьорим робочим настроєм. Однак попрацювати їм
знову не вдалося. На парламентській трибуні опозиціонери збирали підписи під Заявою
Верховної Ради щодо євроінтеграції, яку мають намір передати до Євросоюзу напередодні
саміту «Україна — ЄС», який має відбутися 25 лютого. Під заявою, зі слів опозиційних
депутатів, уже зібрано 155 підписів. Провладним депутатам це, звісно, не сподобалося. Вони
вважають, що така заява не матиме жодної юридичної сили і юридичних наслідків.
Зайшов до сесійної зали на декілька хвилин і глава парламенту Володимир Рибак,
сказавши, що йому набридло розмовляти лише з лідерами фракцій і він хоче поспілкуватися з
«простими депутатами». Але за півгодини «більшовики» почали залишати сесійну залу, бо
парламент не розблоковано.
У перемовинах у кабінеті Голови Верховної Ради, окрім лідерів фракцій, також беруть
участь перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов і секретар РНБО Андрій Клюєв. Це не
подобається опозиції, яка вважає присутність високопосадовців «рукою Банкової».
Коли на перемовинах дві сторони начебто досягли принципової домовленості щодо змін
до Регламенту, опозиція почала висувати нові вимоги. «Рухаємося такими малими кроками,
якими, здавалося б, і рухатися неможливо», — так охарактеризував хід перемовин лідер фракції
Партії регіонів Олександр Єфремов. Низку вимог висунув лідер фракції «УДАР» Віталій
Кличко. Однак регіонали вважають їх «гротескними». Скажімо, «УДАР» запропонував, щоб
реєстрація народних депутатів відбувалася за присутності лічильної комісії та перед
телекамерами. А якщо виявиться, що хтось із депутатів проголосував чужою карткою, цей
закон мають переголосовувати знову і знову.
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Регіонали вважають, що за такого підходу, в парламенті можна буде голосувати «вічно».
Бо якщо певний законопроект не буде вигідний якійсь фракції, вона сама може зумисно
допускати порушення під час голосування, щоб закон не було прийнято.
Щоб рухатися далі, Партія регіонів запропонувала законопроект про позбавлення
депутатів мандата за пропуск без поважних причин трьох пленарних засідань на місяць.
Відповідний законопроект розробив О. Єфремов. У ньому передбачається: якщо народний
депутат упродовж трьох пленарних засідань на місяць не був присутній на роботі, тоді Голова
Верховної Ради або 226 обранців матимуть право подати в суд на нього, а Вищий
адміністративний суд України може позбавити парламентарія мандата. «Фактично — це норма
Кодексу законів про працю, коли людина не ходить на роботу, у начальника з’являється право
звільнити його з роботи», — пояснив законодавчу ініціативу О. Єфремов. Водночас серед
депутатів-юристів уже виникла суперечка, чи не може така норма бути визнана
неконституційною. Однак такий вердикт може зробити лише Конституційний Суд.
Опозиція не вірить у щирість намірів представників влади, і звинувачує її у
зацікавленості в блокуванні роботи парламенту. Лідери трьох опозиційних фракцій
«Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» — Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і Олег Тягнибок — на
брифінгу заявили, що парламентська більшість не хоче особистого голосування і не готова йти
на компроміси.
За словами Олега Тягнибока, позиція представників влади на перемовинах уже стала не
такою жорсткою і категоричною, як напередодні. «Але вони далі крутять-вертять, відчуття таке,
що не хочуть шукати можливостей, щоб Верховна Рада запрацювала», — сказав лідер
«Свободи». Він також повідомив, що підписав розпорядження про розгортання виборчих
штабів із підготовки до дочасних парламентських виборів.
Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк продемонстрував журналістам
пояснювальну записку до законопроекту «Про втрату депутатського мандата», внесеного
депутатами з Партії регіонів, відповідно до якого пропонується надати право Вищому
адміністративному суду позбавляти мандатів обранців-прогульників. Однак і до цього
законопроекту в Яценюка ставлення скептичне, бо він вважає, що влада вже зараз «може дати
вказівку ВАСУ позбавити всіх депутатів від опозиції мандатів».
Лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко заявив, що опозиція налаштована в будь-який
спосіб змусити Партію регіонів і комуністів голосувати особисто. Але більшість, на його думку,
шукає будь-які причини, аби не погоджуватися на це.
«Ключова причина того, що наша зустріч вкотре закінчилася нічим, — небажання
провладних депутатів голосувати особисто і нездатність керівництва фракції регіоналів збирати
усіх своїх депутатів на роботі щодня», — зазначив Кличко.
Депутат-регіонал Володимир Олійник нагадав, що 30-денний строк спливає 5 березня, і
саме тоді Президент України Віктор Янукович отримає право розпустити парламент (згідно з
Конституцією, якщо засідання Верховної Ради не можуть розпочатися упродовж 30 днів,
Президент має право розпустити парламент і призначити дочасні вибори). Ще з ранку В.
Олійник спрогнозував, що розблокування трибуни поки що не буде. «Ми йдемо додому, а вони
нехай блокують, і тому не виключаємо, що ми підемо на перевибори», — заявив депутат.
Однак Олександр Єфремов запевнив, що Президент не розглядає можливості розпуску
парламенту та перевиборів. На запитання журналістів щодо позиції Віктора Януковича лідер
фракції Партії регіонів відповів: «Президент поки що навіть не думає у цьому напрямі».
Опозиція заявляє про свою готовність «стояти до кінця», тобто доки не буде досягнуто
остаточних домовленостей щодо особистого голосування. Водночас парламентська більшість
запевняє, що не застосовуватиме сили для розблокування роботи парламенту.
Сьогодні перемовини лідерів фракцій із главою парламенту В. Рибаком триватимуть…
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=281475
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Депутатов научат ходить
Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина)
Вчера лидеры депутатских фракций возобновили консультации о разблокировании
Верховной рады. Накануне вечером представители Партии регионов приостановили
переговоры и, не объяснив причин, отказались подписывать согласованные изменения в закон
"О регламенте Верховной рады" в части персонального голосования депутатов. "Очевидно, что
в Партии регионов ведут переговоры не те люди, которые принимают решения",— пояснил
демарш оппонентов первый заместитель главы фракции УДАР Виталий Ковальчук.
К 10.00 Владимир Рыбак созвал к себе лидеров парламентских фракций. Но перед тем,
как продолжить переговоры, спикер впервые за последние 17 дней вышел в сессионный зал.
Правда, он даже не попытался занять свое место, поскольку оппозиционеры оцепили президиум
и трибуну, взяв их в плотное кольцо. Оценив обстановку, господин Рыбак медленно обошел
сессионный зал, пообщался с представителями фракции ПР и направился к выходу.
Консультации лидеров депутатских фракций заняли около часа. Первым кабинет
спикера покинул глава фракции Партии регионов Александр Ефремов. Он же первым и
выступил перед журналистами, которым заявил: оппозиция отказалась от достигнутых ранее
соглашений. "В среду мы достигли принципиальной договоренности по изменениям в закон "О
регламенте", но вечером Виталий Кличко предложил новые требования! К примеру, по
регистрации депутатов: предлагалось регистрироваться в присутствии счетной комиссии и
видеокамер... В конце концов переговорный процесс был сорван!" — заявил господин Ефремов.
По его словам, когда консультации возобновились, он выступил с альтернативным
предложением — принять закон об ответственности народных депутатов за неявку на работу.
"Эти изменения предусматривают, что, если народный депутат в течение трех пленарных
заседаний за месяц не присутствовал на работе, у спикера или 226 народных депутатов
появляется право подать на этого депутата в суд, а у суда в свою очередь — право лишить этого
депутата мандата",— пояснил лидер фракции ПР.
Следует отметить, что одним законом, позволяющим через суд лишать депутата
мандата, решение этого вопроса ограничиться не может. Парламентариям придется вносить
изменения и в Конституцию. В частности, в ст. 81, в которой содержится полный перечень
оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата. Впрочем, практика
показывает, что в нынешних условиях суд может лишать депутата мандата не только без
соответствующих изменений в Конституцию, но и без участия парламента (см. стр. 1).
Александр Ефремов заявил, что его предложение основано на нормах КЗоТа. "Учитывая,
что депутат делегировался на работу избирателями, то эта норма могла бы быть применима",—
пояснил он, признав, что инициатива требует выводов Конституционного суда.
В оппозиции в штыки восприняли предложение ПР. "Закон "Об утере депутатского
мандата" — так он называется! Они предлагают, чтобы Высший административный суд
Украины — их карманное учреждение — лишал мандатов депутатов! Я думаю, что им не надо
этот закон принимать — они могут сейчас дать указание ВАСУ, и суд лишит мандатов всех
депутатов от оппозиции!" — заявил председатель парламентской фракции "Батькивщина"
Арсений Яценюк. Глава парламентской фракции "Свобода" Олег Тягныбок дал понять, что в
оппозиции не верят в успех переговоров и готовятся к худшему сценарию развития событий —
перевыборам. "На заседании фракции я поручил разворачивать избирательные штабы! Мы
готовимся к выборам!" — объявил Тягныбок журналистам. "А мы свои штабы и не распускали!
Мы всегда готовы к выборам и победе!" — добавил Арсений Яценюк.
Напоследок лидер фракции "Батькивщина" изложил свою версию провала переговоров с
оппонентами. "Не Рыбак и не Ефремов сейчас руководят ситуацией в парламенте! Ситуацией в
парламенте руководит Виктор Янукович через Клюева, и именно поэтому парламент не
разблокирован,— заявил Арсений Яценюк.— По нашей информации, он убедил президента,
что необходима дестабилизация, что не стоит идти на личное голосование, потому что тогда
Партия регионов теряет большинство!"
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По словам самого секретаря Совбеза, на переговоры его пригласил спикер Владимир
Рыбак. "Мое присутствие не вызвало возражений у участников совещания... Досадно, что
переговорный процесс в Верховной Раде в очередной раз зашел в тупик. Хочу заверить, что
готов применить свой политический опыт и знания, чтобы способствовать возобновлению
нормальной работы парламента",— сказано в заявлении Андрея Клюева, распространенном его
пресс-службой.
Позже Александр Ефремов напомнил, что 7 марта истекает 30 дней, с тех пор как
заблокирована Верховная рада, и напомнил, что в этот день у президента Виктора Януковича
появятся основания для роспуска Рады. "Но, как мне кажется, он в этом направлении даже и не
думает",— резюмировал Ефремов.
http://www.kommersant.ua/doc/2133480
Мустафа Джемілєв: «Влада проводить курс на «зачистку» управлінського
корпусу автономії від кримських татар»
Журнал "Український тиждень"
Радянський дисидент і багаторічний голова Меджлісу – про засилля «донецьких»,
переговори з Тимошенко і утиски української мови
Якими є нинішні відносини Меджлісу кримськотатарського народу з офіційним Києвом?
- Можна сказати, що зараз практично ніякими. Зараз влада реанімує діяльність Ради
кримськотатарського народу при президентові України, створеної ще указом Леоніда Кучми.
Але тоді це був представницький орган, а з приходом до влади Віктора Януковича його
переформатували, і представників туди фактично призначають згори.
30 січня відбулось закрите засідання Ради за участю прем’єр-міністра Криму Анатолія
Могильова. На цьому засіданні представники Меджлісу присутні не були. Був тільки голова
Бахчисарайської адміністрації Ільмі Умеров, котрий, однак, участі в роботі не брав, а прийшов
лише для того, аби озвучити позицію Меджлісу щодо цієї «ради представників». Головою Ради
на цьому засіданні перезатверджений Лентун Безазієв (очолив Раду в червні 2010 року – Ред.).
Свого часу він був вірним ленінцем у Леоніда Грача, потім – вірним тимошенківцем, а зараз –
вірний регіонал.
Влада зараз проводить курс на «зачистку» структур управлінського корпусу автономії
від кримських татар, або на заміну їх тими людьми з числа кримських татар, котрі з тих чи
інших причин невдоволені Меджлісом, і заявляють про свою готовність вірно служити
інтересам Партії регіонів. Власне, подібна політика виникла ще в другій половині 2010 року,
але останнім часом вона набула грубіших і безцеремонніших форм. Прем’єр Могильов
стверджує, що отримав на це добро від самого «хазяїна».
Екс-міністр внутрішніх справ Могильов став головою уряду Криму в листопаді 2011
року. За 15 місяців роботи він, з точки зору кримських татар, проявив себе краще чи гірше за
свого попередника, покійного Василя Джарти?
- Могильов свого часу в газеті «Крымская правда» висловлювався про те, депортація
кримських татар та інших народів була цілком обґрунтованою й законною, бо вони, мовляв,
«зрадники батьківщини». Відтоді його світогляд, гадаю, не змінився. І коли після смерті
Джарти обговорювалась кандидатура нового прем’єр-міністра, в тому числі Могильова, я
говорив про те, що надсилати в Крим людину з таким світоглядом – дуже нерозумне рішення.
З вами вели консультації щодо кандидатури прем’єра?
- Мене запитували декілька видань.
Я думав, можливо, представники офіційного Києва…
- Ні, з Києва думкою кримських татар ніколи не цікавились.
Ми розуміємо, що живемо не в США, де чорношкірого можуть обрати президентом, і не
очікуємо, що в Криму можуть зробити прем’єром представника корінного народу. Але,
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принаймні, хотілось би бачити на цій посаді людину не з такими печерними сталіністськими
поглядами.
Що ж до Джарти, то він був своєрідною особистістю. Коли він став прем’єром, попервах
поводив себе «по-донецьки»: будете робити отак, і ніяк інакше. Але швидко зрозумів, що такий
стиль у Криму не піде. З іншого боку, це ж за його часів і переформатували Раду представників
кримськотатарського народу, завезли до Криму величезну кількість людей з Донецької області
для призначення на керівні посади.
Щоправда, пізніше він присягався (навіть перехрестився переді мною), що до цього
«переформатування» відношення не має. І, попри багаторазові вказівки з Києва, він за весь час
свого прем’єрства жодного разу не зібрав новий склад «ради представників». Він відкрито
заявляв, що в кримськотатарському питанні матиме справу лише з обраним самим народом
Меджлісом. Також завдяки його рішучим діям було нарешті вирішено питання про відведення
землі під центральну мечеть у Симферополі, котре тяглося 7 років. Тож його є за що згадати
добрим словом.
Тепер Могильов говорить, що питання, пов’язані з кримськотатарським народом, він
буде обговорювати лише з новим складом цієї маріонеткової «ради представників». Така суто
радянська практика. Аналогічним чином за часів, коли спікером Верховної ради Криму був
Леонід Грач, створювали кишенькову «раду аксакалів», котру кримські татари називали «радою
ах-шакалів», і котра проіснувала рівно стільки, скільки Грач був при владі.
Зараз відбувається так, що кожен підприємець з числа кримських татар стикається з
«наїздами» контролюючих органів. Але якщо він висловлює лояльність цим кишеньковим
структурам, його обіцяють позбавити проблем.
Як кримські татари дивляться на те, що серйозне представництво в парламенті тепер
має ВО «Свобода», котре не вирізняється толерантністю до національних меншин, і що дві
інші опозиційні сили з ним тісно співпрацюють?
- Мені регіонали свого часу говорили – чому опозиція співпрацює зі «Свободою»? Я
задавав зустрічне питання – а чому ви співпрацюєте з комуністами, котрі мріють відновити
СРСР з комуністичним режимом, а незалежну Україну розглядають як тимчасове
непорозуміння?
Щодо нас і «Свободи», то насправді у нас збігаються певні цілі. Хоча ті ж їхні
висловлювання по Криму – це абсурд.
Ви маєте на увазі заклики понизити статус автономії до звичайної області?
- Гадаю, якщо вони дійсно хочуть демократичної незалежної України, то деякі свої
погляди вони повинні переглянути, в тому числі й щодо Криму. Автономія в Криму
створювалась 1921 року з тієї причини, що корінним народом там є кримські татари. Логічно,
після депортації 1944 року автономію скасували. Тому, з нашої точки зору, мову слід вести не
про зниження статусу автономії чи її скасування, а про приведення її до статусу, котрий існував
до злочинної сталінської депортації.
Але такі речі з боку «Свободи», як євроатлантична інтеграція чи ліквідація на території
України іноземних військових баз, зокрема, бази російського Чорноморського флоту, ми
вітаємо.
В цілому, немає жодної всеукраїнської політичної сили, котра на 100 % відповідала б
нашим поглядам. І це природно. Але з того конгломерату, який наявний, ми співпрацюємо з
тими, з ким у нас більше точок дотику.
Тобто сучасна опозиція, на вашу думку, здатна краще захищати національні інтереси
кримських татар, ніж Партія регіонів?
- Звичайно. Ми ж у Меджлісі не просто так вибираємо, з ким працювати. Перед кожними
виборами ми збираємо з’їзд і приймаємо рішення, кого підтримувати, більшістю голосів
делегатів. Скажімо, перед президентськими виборами ми направили листи всім основним
кандидатам, і приймали рішення згідно з отриманими відповідями – або їхньою відсутністю.
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Розгорнуті відповіді ми отримали від Юлії Тимошенко та ще кількох кандидатів. В
наших запитаннях ішлося не тільки про проблему кримськотатарського народу. Ми запитували
про євроінтеграцію, євроатлантичний вектор, ставлення до тих же іноземних військових баз.
Відповіді Тимошенко іноді, скажу чесно, були розпливчасті: наприклад, що питання про
Чорноморський флот буде вирішуватись в дусі братніх відносин з нашими сусідами і згідно з
Конституцією України.
Насправді це суперечливо, тому що за Конституцією цю базу треба ліквідувати, а з
іншого боку, щоб ощасливити наших сусідів, їм треба взагалі віддати весь Крим. Але ми
підтримали Тимошенко, тому що, наприклад, сторона Партії регіонів взагалі не схотіла
відповідати. Тодішній голова виборчого штабу Микола Азаров в одній бесіді прямо сказав:
якщо ми вам дамо такі відповіді, які вам сподобаються, то втратимо більше голосів, ніж
отримаємо.
Які заходи готуються до травневої річниці трагедії кримськотатарського народу –
сталінської депортації?
- Є законопроект про відновлення прав депортованих. Вперше його розглядали 16 травня
минулого року. Під час того розгляду відверто нацистськими висловлюваннями з
парламентської трибуни «відзначився» лідер комуністів Петро Симоненко, котрий наполягав,
що депортація була правильним кроком. Ми підключили міжнародні організації, довкола цих
висловлювань був великий шум. Десь за півтора-два місяці закон прийняли в першому читанні.
Зараз до нього подано 50 – 60 поправок, котрі ми розглянемо в комітеті ВР з прав
людини десь у квітні. І на початку травня, я сподіваюсь, документ буде розглядати Верховна
Рада. Ми маємо певний оптимізм, що до річниці депортації закон буде прийнято, оскільки в
Посланні президента до парламенту сказано про необхідність прийняття такого закону. Хоча
чимало поправок, на жаль, спрямовані на вихолощення його принципових положень.
Цей закон не вирішить, звичайно, всіх проблем, але може стати важливим кроком на
шляху відновлення прав кримськотатарського народу.
Також 18 травня цього року, як і в усі попередні роки, будуть мітинги в усіх місцях
проживання кримських татар. Не тільки в Криму, а й у інших країнах, де є наша діаспора.
Найвелелюдніший мітинг, як завжди, буде, звичайно ж, у Симферополі. На цьому мітингу
кримські татари дадуть оцінку поточному становищу народу і приймуть рішення, спрямовані на
захист наших прав.
Чи відчувають кримські татари позитивні наслідки дії «мовного закону» Колесніченка –
Ківалова?
- Ми від початку заявили, що для нас мовне питання є одним з найважливіших, бо це
питання збереження національної ідентичності. Коли 1921 року утворили Кримську Автономну
Радянську Соціалістичну республіку, в її конституції заклали, що офіційними мовами автономії
є кримськотатарська й російська. Кримськотатарська стояла на першому місці! Але після
депортації автономія стала рядовою областю Росії, яку в 1954 році передали Україні.
В «грачовській» конституції АРК 1998 року з приводу мов сказано, що українська мова є
державною, а російська визнається «мовою міжнаціонального спілкування» - такий радянський
термін. Ми були категорично проти цієї конституції, проводили десятитисячний мітинг зі
спаленням її тексту, але Верховна Рада України її затвердила.
Щодо закону Ківалова – Колесніченка, то ми після його появи заявили: ми хочемо, щоб
кримськотатарська мова була однією з офіційних. Але не на базі цього закону. Тому що
функціонування нашої мови не повинне залежати від нашої кількості.
За часів депортації, за нашими підрахунками, загинуло 46 % депортованих кримських
татар. В результаті після повернення з заслання кримськотатарський народ складає 12 %
населення півострова. Закон дає право на регіональну мову тій мовній групі, яка складає 10 %
населення в даному регіоні. Але ж могло бути й так, що депортація знищила б більше
кримських татар, або менше змогли б повернутися, і нас було б, скажімо, 9 %...
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«Мовний закон» не обмежує свою дію територіями областей чи автономії, його норми
можна вводити в окремих районах чи населених пунктах. Є, скажімо, той же
Бахчисарайський район з великою питомою вагою кримських татар.
- Лише 22 %. Найбільше – 30 % - в Карасубазарському районі, котрий російською мовою
зветься Бєлогорскій. А найменше кримських татар на Південному березі Криму – близько 1,5
%, хоча до депортації там кримськотатарське населення складало 70 %.
Але ми ставимо питання так, що кримськотатарська мова повинна визнаватись
офіційною на всій території автономії. Бо зараз, окрім вивіски на будівлі Верховної ради АРК,
котра зроблена трьома мовами, кримськотатарська як офіційна ніде не функціонує.
Але все ж таки, поки що «мовний закон» дає теоретичну можливість покращити
статус кримськотатарської мови – принаймні, поки кримськотатарський народ складає
понад 10 % населення півострова.
- Хіба що теоретичну. Я на початку лютого дивився ефір спікера ВР Володимира Рибака
на 5 каналі, де його питали про можливі зміни до цього закону. Його спитали, зокрема, чи
можна очікувати підвищення порогу для офіційного статусу мови до 20 – 30 % населення
регіону.
Так він відверто сказав, що закон спрямований в першу чергу на підвищення статусу
російської мови, і в цьому сенсі такі зміни можливі. Але, мовляв, є побоювання, що це
негативно сприймуть представники інших національностей. Тобто він визнав, для чого цей
закон приймали насправді.
Що тут говорити, коли в Криму діє близько шестисот загальноосвітніх шкіл, і серед них
з українською мовою навчання – сім, з кримськотатарською – чотирнадцять. Всі решта –
російські. Та й наші «національні» школи такими назвати важко, бо там хіба що в початкових
класах поглиблено викладають кримськотатарську мову, а далі все йде російською. До речі, за
офіційними даними, українці складають на території АРК 24 %, а в них іще менше шкіл, ніж у
кримських татар. (За даними всеукраїнського перепису населення 2001 року, українську мову
назвали рідною 10,1 % населення Криму, кримськотатарську – 11,4 % - Ред.)
Виходить, що 14 кримськотатарських шкіл лише одному з десяти дітей шкільного віку
дають хоч якусь можливість отримати освіту рідною мовою. А українцям, повторюся, ще
складніше. І якихось зрушень на краще після прийняття «мовного закону» не видно.
Наскільки серйозною вбачається загроза ісламського радикалізму в Криму?
- Проблема існує, але з нею не можна боротись адміністративними методами.
А якими?
- Тут треба знати ситуацію. Ось, наприклад, зараз на території Криму близько 80
мечетей. За діючими нормами, та релігійна громада, котра має вищу концентрацію на тій чи
іншій території, має право на відповідну мечеть. Ми пропонували все, що відноситься до
релігії, передати Духовному управлінню мусульман Криму. Це дало б можливість позбавити
мечеті впливу різних нетрадиційних для Криму, в тому числі радикальних, течій, котрі занесені
з інших країн.
Але в цілому появі в Криму різного роду нетрадиційних радикальних ісламських течій
сприяє дискримінаційна політика по відношенню до кримських татар, нерозв’язаність багатьох
їхніх соціальних, правових, гуманітарних проблем.
До того ж, тут ведеться з боку влади не дуже гарна гра. Радикали часто ворожі до
Духовного управління і Меджлісу, тому чекати боротьби влади з ними не доводиться. Навпаки,
вони використовуються для боротьби з нами. До нас свого часу потрапила доповідна записка
СБУ про заходи з послаблення Меджлісу. І там було прямо сказано, що для цього можна
використовувати такі організації, як вахабітів або Хізб-ут-Тахрір.
Це небезпечна річ. Свого часу британці ефективно використовували вахабітів проти
Османської імперії, але не передбачили, чим це скінчиться для них самих.
http://tyzhden.ua/Politics/72933
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Ночью бойцы-«регионалы» проникли в сессионный зал Верховной Рады
"Факты и комментарии"
Сегодня ночью народные депутаты от оппозиции, которые дежурят возле президиума
парламента, были приведены в состояние боевой готовности. К ним в гости пожаловали
представители Партии регионов.
По словам оппозиционеров, пришли только трое — борец Эльбрус Тедеев, боксер
Владимир Продивус и Нестор Шуфрич.
«А у нас гости. Шуфрич, Продивус, Тедеев... Интересно, больше будет?» — сообщил
народный депутат от «УДАРа» Виктор Чумак.
При этом, по словам представителя «Батькивщины» Владимира Арьева, «регионалы»
постояли около десяти минут возле трибуны, пообщались с оппозиционерами и удалились. Он
высказал мнение, что представители большинства таким образом проверяют готовность
оппозиции либо «тренируют их, чтобы не расслаблялись».
«А нас тренировать не надо. Частичная мобилизация за 10 минут, полная за 7», —
отметил Чумак.
В то же время вскоре после ухода «регионалов» в Верховную Раду прибыл Виталий
Кличко с группой поддержки из 40 депутатов.
«Немного не успел встретиться в сессионном зале с представителями Партии регионов.
Моя смена дежурство началась позже, чем они ушли. Как-то недолго погостили. Может
поддержать приходили? Одно понятно: все-таки нервничают», — заявил лидер «УДАРа».
Тем не менее ночь у оппозиционеров получилась бессонной. Как заявил депутат от
«Батькивщины» Андрей Шевченко, сегодняшняя ночь была последним шансом большинства
разблокировать трибуну. Поэтому оппозиционеры тщательно готовились к штурму,
устанавливали камеры для съемок, укрепляли позиции.
«В ближайшее время ожидаем штурма Рады (имеем такую информацию). Установили
камеры. Всего нас здесь немного. Было бы неплохо, если бы нас поддержали коллеги и
журналисты. Если на телеканалах есть камеры, мониторим ситуацию вокруг Рады», — отметил,
в свою очередь, депутат от «Батькивщины» Николай Княжицкий.
Напомним, 21 февраля большинство и оппозиция так и не смогли договориться о
разблокировании президиума Верховной Рады, которые продолжается с 5 февраля. При этом
руководство Партии регионов распустило своих депутатов по домам до 5 марта, в
представители ВО «Свобода» объявили о подготовке к новым выборам.
http://fakty.ua/158723-nochyu-bojcy--regionaly-pronikli-v-sessionnyj-zal-verhovnoj-rady
Все под иском ходят
Галина Корба, "КоммерсантЪ" (Украина)
В начале следующей недели в Высшем административном суде будут оспорены
результаты парламентских выборов 2012 года еще в пяти мажоритарных округах. Инициатор
громкой кампании по лишению народных депутатов полномочий бывший парламентарий
Юрий Кармазин заявил, что уже заканчивает сбор доказательств фальсификации результатов
голосования. Народные депутаты, чьи интересы могут быть затронуты, не понимают, чем
вызвали такой интерес к себе. В Партии регионов считают, что появление новых исков,
фигурантами которых могут стать и "регионалы", свидетельствует, что партия власти не имеет
к ним отношения.
Бывший народный депутат Юрий Кармазин заставил действующих парламентариев со
всей серьезностью отнестись к его инициативам 8 февраля. Тогда Высший административный
суд, несмотря на истечение установленных законом сроков оспаривания результатов выборов, а
также вопреки прямым нормам Конституции, отменил регистрацию народных депутатов
Александра Домбровского и Павла Балоги (оба — внефракционные), избранных в
одномандатных округах N11(Винницкая область) и N71 (Закарпатская область) соответственно.
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Впрочем, ввиду явной юридической коллизии Домбровский и Балога по-прежнему остаются
депутатами.
Вчера Кармазин сообщил, что заканчивает подготовку очередных исков в ВАСУ.
"Сегодня в высшем законодательном органе есть люди, которые не должны иметь никакого
отношения к парламенту, я с этим смириться не могу",— заявил он. Алексей Оскер, пресссекретарь бывшего депутата, уточнил: в начале следующей недели в ВАС планируется подать
пять исков. "Если мы уложимся в срок, то будем подавать с понедельника. Но пока мы не
получим на руки подтверждение фальсификаций, Юрий Кармазин как заслуженный юрист
Украины не подставит себя",— заявил Оскер.
До создания прецедента считалось, что результаты парламентских выборов можно
оспорить на протяжении пяти дней. Но, согласно решению ВАС, после завершения
избирательной кампании начинает действовать стандартный для административных дел
шестимесячный срок оспаривания. Как известно, первые две жалобы о фальсификации итогов
выборов были подкреплены результатами расследований, проведенных МВД. "Сейчас будет
совсем другая процедура и совсем другие правовые основания. Разница в том, что я еще не
получил ответа из органов внутренних дел. У меня нет тех оснований, которые были тогда.
Сейчас я ищу другие пути — была ли, например, ситуация в округе предметом рассмотрения в
суде",— сказал бывший депутат.
Юрий Кармазин решил сохранить интригу и отказался вчера сообщить, в каких округах
он потребует перевыборов. По его словам, факты фальсификаций собирались в "отдельных
округах Одесской области и города Харькова", а также в округе N14 (Винницкая область) —
там победил самовыдвиженец Виктор Жеребнюк (Партия регионов; ПР), округах N44, 45, 59
(Донецкая область), в которых победили Николай Левченко, Ефим Звягильский, Александр
Васильев соответственно. Проверка также проводится в округах N90 (Киевская область), где
победил самовыдвиженец Виталий Чудновский (внефракционный), N184 (Херсонская область)
— там победа досталась Николаю Дмитруку (ПР), и N200 (Черкасская область), чьим
представителем в Раде стал Антон Яценко (ПР).
"В 59-м округе члены избирательных комиссий заполняли бюллетени в пользу
провластного кандидата и провластной партии. Их схватили за руку, но они не привлечены к
уголовной ответственности",— отмечает инициатор обращений в ВАС. Возмущаясь
допущенными на выборах нарушениями, господин Кармазин в разговоре с "Ъ" случайно указал
на одного из депутатов, чьи полномочия будут оспорены: "Как может представлять интересы
народа Украины человек, который победил с отрывом якобы в 22 голоса?" Согласно данным
Центризбиркома, с таким отрывом в Раду прошел Николай Дмитрук.
Народные депутаты узнали о готовящемся пересмотре результатов выборов в округах,
где они были избраны, от корреспондента "Ъ". "У меня в округе проживает всего 200 тыс.
человек, а я получил 90 тыс. голосов избирателей, что составляет почти 80%. Я думаю, что эти
цифры говорят сами за себя. Можно проверять и взвешивать, но эти цифры очень трудно
оспорить. Если у кого есть желание, пусть попробует",— заявил Николай Левченко. "У нас не
было ни одного судебного иска, ни одного отдельного мнения окружных и участковых
избирательных комиссий, не было пересчетов, жалоб наблюдателей, никто не оспаривал
победу. Мне не совсем понятно, что может Юрия Анатольевича смущать в моем округе. Если
он считает, что должен подать в суд — пусть подает",— сказал Антон Яценко. Спустя час он
вновь связался с "Ъ": "Я спрашивал у людей, звонил в местную милицию, никаких жалоб не
поступало. Не понимаю, что не так с моим округом".
В Партии регионов в действиях Юрия Кармазина усмотрели признаки политической
справедливости. "У нас есть правовая коллизия, в связи с которой мы обратились в
Конституционный Суд, но то, что эти иски касаются членов Партии регионов, лишает смысла
все попытки навешать ярлыки, что такие действия направлены против одной политической
силы",— сообщил "Ъ" народный депутат Владимир Олийнык (ПР).
http://www.kommersant.ua/doc/2133479
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Контроль ради справедливости
Константин Рябинов, «2000»
Вот уже шестой год подряд 20 февраля по инициативе ООН отмечается Всемирный день
социальной справедливости. Лидер КПУ Петр Симоненко, резонно посчитав, что в нашей
стране просто разговоры о нищете и безработице, да и еще в течение всего одного дня, ничего
не решают, объявил о проведении коммунистами всеукраинской акции — месячника борьбы за
социальную справедливость.
— У нас от социальной несправедливости страдают все, кроме олигархов и их
политических приспешников, — заявил на пресс-конференции «Социальная справедливость
как критерий цивилизованности общества и государства» Петр Симоненко, объясняя, почему
новая инициатива Компартии сегодня так актуальна.
В рамках начавшегося месячника более 110 тыс. активистов КПУ — как простых членов
партии, так и депутатов всех уровней будут работать по трем основным направлениям. Первое
— борьба с несправедливостью в системе жилищно-коммунального хозяйства: тарифы растут, а
качество услуг при этом падает. В этом деле коммунисты хотят объединить усилия всех
украинцев.
В течение месяца, до 20 марта, будет проводиться акция «Народная коммунальная
инспекция». В ее ходе простые граждане смогут дать оценку руководителям своих жэков и
местных советов, которые устанавливают тарифы на коммунальные услуги. Для того чтобы
человек имел возможность обратиться через депутатов-коммунистов к властям, Компартия
разработала соответствующее заявление, бланки которого активисты будут разносить по
квартирам, раздавать в палатках, установленных в самых оживленных местах городов.
— Петр Николаевич, как вы думаете, много человек воспользуется данной вами
возможностью выразить свое мнение о ЖКХ?
— В каждом обкоме уже заготовлены тысячи заявлений. Акция будет действовать по
всей стране, в городах с населением от 50 тыс. И мы будем стараться достучаться до каждой
квартиры, хоть это и проблематично в буквальном смысле. Сейчас люди просто боятся
открывать двери, — говорит Петр Симоненко.
По его словам, в заявлении есть вопрос — согласен ли опрашиваемый на привлечение
чиновника, виновного в ненадлежащем выполнении услуг, к уголовной и административной
ответственности. А КПУ уже подготовила соответствующий законопроект и будет его
выносить на обсуждение по окончании месячника социальной справедливости.
Второе направление, по которому будут работать коммунисты, — борьба за отмену
антинародной пенсионной реформы. «То, что произошло, — считает лидер КПУ, —
колоссальная несправедливость. Уровень пенсионного обеспечения не повысился, льгот нет.
Это пенсионное законодательство должно быть отменено». Кстати, сейчас средняя
продолжительность жизни в стране — 59 лет. При этом до 30-летия не доживает каждый
десятый украинец.
Третье, на чем в данном случае делают упор коммунисты, — борьба против принятия
нового Трудового кодекса. Ведь документом, в котором предусмотрен 12-часовый рабочий
день, будет окончательно нарушен и так хрупкий баланс социальной справедливости.
Для того, чтобы максимально полно донести свою позицию до народа в ходе месячника
справедливости, КПУ подготовила спецвыпуск «Рабочей газеты» под названием «По правде
говоря». Необходимо отметить, что борьба с несправедливостью будет продолжена и после 20
марта: начнется акция по сбору подписей в поддержку всенародного референдума о
присоединении Украины к Таможенному союзу.
Здесь высшая справедливость в том, чтобы восстановить разрушенные после 1991 г.
экономические связи, преодолеть разруху, поднять отечественную промышленность. Ведь коечто, если задаться целью, можно еще спасти. Например, оборонно-промышленный комплекс.
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— Это последний рубеж, который у нас еще остался, — заявил на следующей своей
пресс-конференции «Будущее ВПК и военно-промышленного суверенитета Украины»
(мероприятия проходили с промежутком в час) Петр Симоненко.
По его словам, 80% оружия, которым мы сейчас торгуем, — остатки арсеналов
Советского Союза. На чем, собственно, и держимся. При этом если Украина в 2009 г.
находилась на 9-м месте среди стран — экспортеров продукции и услуг военного и
специального назначения, то в прошлом — уже на 12-м.
— После распада СССР Украина получила второй по мощи оборонный комплекс, —
напомнил первый секретарь КПУ.— 3594 предприятия, из них 700 — чисто военных. 250
научно-производственных объединений: соединение науки и реальных производств. Кроме
того, ВПК — это были самые квалифицированные рабочие кадры. Что сейчас? Основные
фонды предприятий изношены на 80%, научный и кадровый потенциал уничтожается.
Судостроение разрушено. А ведь построенный в Николаеве тяжелый авианесущий крейсер
«Варяг» — сейчас гордость китайского военного флота. Авиастроение дышит на ладан. Завод
им. Малышева на грани банкротства, он еле выживает за счет каких-то штучных заказов.
Радиоэлектроника... Перечислять можно бесконечно!
По мнению Петра Симоненко, проблему отечественного ВПК можно решить при
помощи государственного заказа. Но при нынешней экономической (да и политической)
ситуации это практически невозможно.
— Петр Николаевич, когда создавался государственный концерн «Укроборонпром»,
подразумевалось, что он решит все указанные вами проблемы — остановит разрушение
предприятий, будет способствовать получению госзаказов...
— В этом вопросе главное — политическая воля. Ее нет. А «Укроборонпром» действует
в интересах различных олигархических группировок.
Лидер КПУ отметил такой важный момент. В этом году Россия намерена потратить на
перевооружение 3трлн. руб. Это $100 млрд. И отечественные предприятия ВПК, вступи
Украина в Таможенный союз, вполне могли бы претендовать на значительную часть
российского оборонного заказа. При этом не надо забывать, какие перспективы, при
совместной работе, открываются на мировом рынке продукции военного назначения.
Поэтому, по словам Петра Симоненко, выход для отечественной военной отрасли один
— работа в плотном взаимодействии с предприятиями российского ВПК.А без вступления в ТС
это невозможно.
http://2000.net.ua/2000/forum/natsija/88487

Інтернет-ЗМІ
Рибак обіцяє: нова система голосування запрацює максимум восени
Українська правда
Спікер Володимир Рибак запевняє, що модернізована система "Рада" запрацює у
парламенті максимум на наступній сесії (восени).
Про це він сказав на початку роботи нової сесії Верховної Ради, повідомляє
кореспондент "Української правди".
Рибак запропонував звернутися до відповідного підрозділу НАН України для запиту
інформації щодо параметрів та вартості нової системи "Рада".
"За сусіда голосувати ніхто не буде. Вони (науковці) мають розповісти про саму
систему, її фінансову вартість та про терміни, коли вони зможуть її виготовити", - сказав Рибак.
Після того, за словами спікера, відповідна пропозиція буде оформлена постановою і
прийнята у Верховній Раді.
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"Ми її приймемо, думаю, що у цьому році, щоб на цій сесії, а якщо не встигнемо – на
наступній – така система у Верховній Раді працювала", - підсумував він.
http://www.pravda.com.ua/news/2013/02/22/6984115/
Кличко розповів, навіщо він розблокував трибуну парламенту
ГолосUA
Для того, щоб проголосувати два дуже важливих питання, була розблокована трибуна
Верховної Ради.
Про це повідомив лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко в ексклюзивному коментарі
кореспонденту ГолосUA.
«Ми будемо голосувати два питання: Євроінтеграція і зміна до закону про регламент, що
стосується персонального голосування за допомогою системи для голосування, - підкреслив
він.
На запитання кореспондента про те, що ця система виявилася не зовсім дієвою та що при
її використанні можливо голосувати ще як мінімум за двох нардепів, В.Кличко зазначив:
«Сьогодні для нас це принципове і ключове питання, яке має бути проголосоване. Кожен лідер
фракції нас запевнив, що ніяких порушень при голосуванні не буде, тобто лідери фракцій своїм
авторитетом гарантують, що ніяких махінацій не буде».
В.Кличко також зазначив, що сьогоднішні питання нардепи голосуватимуть за
допомогою системи для голосування.
При цьому він додав, що його колеги не до кінця впевнені в чесності Партії регіонів.
«Лисиця може змінити хутро, але характер свій - ніколи», - підкреслив В. Кличко.
Він додав, що його нардепи будуть просити представників ЗМІ тепер дуже ретельно
звертати увагу на голосування нардепів.
http://ua.golos.ua/politika/13_02_22_klichko_rasskazal_zachem_on_razblokiroval_tribunu_par
lamenta
Непростой разговор. Что получит Киев от саммита Украина-ЕС
Главред.info
В какой-то момент пресловутая сенсорная кнопка отошла на второй план. В преддверии
саммита Украина-ЕС, который состоится 25 февраля, украинские политики озаботились
евроинтеграционными устремлениями своего государства. В четверг утром оппозиционеры
активно ставили подписи под соответствующим заявлением и даже регионалам предложили
чиркнуть пером. Те возмущенно отказались.
Лидер фракции Александр Ефремов назвал это пиар-акцией, а Владислав Лукьянов
заверил, что оппозиция своими действиями отталкивает Украину от Европы. Мол, надо было не
подписи собирать, а голосовать в зале.
"Сегодняшние события бьют по евроустремлениям Украины. Политическая сила
декларирует, что она идет в Европу, а сама ставит палки в колеса машине, которая в Европу
едет", - возмутился регионал.
Впрочем, как бы ни развивались события в украинском парламенте, вряд ли это как-то
существенно отразится на предстоящем саммите.
Чего собственно ожидать от этого события? Насколько оно значимо?
Начнем с того, что это плановое мероприятие. Его проведение предусмотрено
действующим Соглашением о партнерстве и сотрудничестве. Провести его должны были еще в
прошлом году, но, как видим, перенесли. По сути, это долг Брюсселя перед Киевом, который
сейчас закрывается. Скорее всего, саммит будет посвящен сверке часов.
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"Очевидно, что в понедельник не будут подписаны какие-то знаковые документы и не
будут приняты какие-то ключевые решения. Скорее всего, будет непростой, откровенный и не
очень приятный для украинского руководства разговор", - прогнозирует народный депутат
Анатолий Гриценко.
По мнению эксперта центра Разумкова Валерия Чалого, позитив этого мероприятия хотя
бы в том, что оно состоится: "В условиях дефицита встреч Виктора Януковича с европейскими
представителями, конечно же, говорить об углублении евроинтеграции очень сложно. Ждать от
саммита каких-то прорывных решений не стоит. Но это будет точкой отсчета финишной
прямой до ноября. А промежуточный финиш состоится летом - это будет Совет Украина-ЕС".
"У европейцев должно появиться понимание, готова ли Украина принимать самые
серьезные решения осенью 2013 года. И готова ли она подписать Соглашение об ассоциации и
зоне свободной торговли. По переговорам, по духу саммита мы во многом будем понимать
готовность Украины к осеннему дедлайну", - отмечает политолог Вадим Карасев.
Пожалуй, главный вопрос: будет ли Украина готова к подписанию документа?
Очевидно, что силой, за волосы, тушкой втягивать Украину в Европейский союз никто не
будет. При этом европейские партнеры торопят. Как сказал еврокомиссар Штефан Фюле, "окно
возможностей открыто именно сейчас". Потом такого шанса не будет. Окно закроется на годы.
И до 2015 года говорить о каком-то новом этапе не придется. В ЕС будут происходить
изменения, ротации комиссий и другие процессы. В Украине – местные выборы, а потом
президентские.
"Если условия не будут выполнены, в случае неготовности Украины, неготовности
сторон, вопрос соглашения по ассоциации будет отложен минимум на три года", - прогнозирует
Валерий Чалый.
"Окно возможностей может открыться в 16- 17 годах. Но что будет с Украиной к этому
2016 году? Какая она будет? Где в это время будет Тимошенко? Никто не знает", - рассуждает
Вадим Карасев.
Политолог Игорь Жданов убежден, что брюссельские чиновники прямо сейчас решают
европейскую судьбу Украины: подпишут с нами документ на Вильнюсском саммите в ноябре
или нет.
"И вот мне интересно, с чем приедет Президент в Вильнюс? С новыми делами против
Тимошенко, которые непонятно на основании каких свидетельских показаний возбуждаются?
Когда люди ничего не знают, ничего не видели, а что-то слышали, - не сдерживает эмоций
эксперт, - Я тоже много чего слышал в те годы. И мы тоже много о чем говорили и
анализировали, кому было выгодно убийство Щербаня с политической точки зрения".
Зато регионал Иван Попеску абсолютно уверен, что в ноябре Соглашение будет
подписано. "Сейчас сошлись все условия, чтобы осенью мы подписали Соглашение", - заверил
он.
Примечательно, что сторонник Таможенного союза, политолог Михаил Погребинский
также верит в европейские перспективы Украины. "Во-первых, их бизнес заинтересован в
открытии украинских границ. Во-вторых, поскольку между Европой и Россией идет неявная
борьба за Украину, то подписание ассоциации это как бы маленькая победа Европы над
Россией", - считает он.
Не секрет, что многие украинские интеллектуалы считают, что Европе не следует иметь
с нынешней Украиной ничего общего. Дескать, подписание Соглашение об ассоциации будет
означать, что ЕС закрывает глаза на всю нашу правовую вакханалию, означать некую
легитимизацию власти Виктора Януковича. Насколько оправдана такая точка зрения?
По мнению экспертов, теоретически возможен и такой подход, но тогда за рамки
выводится народ Украины. "Януковичи приходят и уходят, а народ остается. Аванс делается не
режиму Януковича, а стране и народу, который хочет в Европу", - убежден Игорь Жданов.
Вадим Карасев считает, что президент тайно разделят позицию украинских
интеллектуалов: "Янукович готов и дальше маневрировать. Для него главным
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внешнеполитическим символом является не европейская интеграция, не подписание
Соглашения, а относительная дистанция, как от Москвы, так и от Брюсселя. Потому что в этой
ситуации он не несет ни перед кем никаких обязательств и при этом достаточно жестко и
серьезно контролирует внутреннюю ситуацию в стране. Прежде всего, ее политикоэкономическую систему и систему власти".
"Для Украины нужно, чтобы было подписано Соглашение об ассоциации и зоне
свободной торговли. Это важно для страны на стратегическую перспективу. И не важно, что это
происходит в период правления Януковича, если кого-то это смущает. Не Янукович начинал и
не Янукович закончит путь европейской интеграции. Это стратегическое решение для страны,
которое позволит прекратить любые разговоры по Таможенному союзу, по Ташкентскому
договору, по Евразийскому экономическому союзу. Это будет точка невозврата. И вот ее надо
пройти", - резюмирует Анатолий Гриценко.
http://glavred.info/politika/neprostoy-razgovor-chto-poluchit-kiev-ot-sammita-ukraina-es.html
Ірина Фаріон хотіла б озвучити молодим регіоналам слово з трьох літер
Українські Національні Новини
Народний депутат України від фракції ВО "Свобода" Ірина Фаріон хотіла б озвучити
молодим регіоналам "класне слово з трьох літер". Про це вона сказала коментуючи інформацію
про те, що "Молоді регіони" надіслали їй три літери російського алфавіту.
Вона зазначила, що у законі, який презентувала політична сила, яку вона представляє,
чітко виписано, що українці можуть використовувати латиницю та кирилицю, коли
користуються послугами зв’язку.
"А якщо ці виродки з так званих "Молодих регіонів" не розуміють, що таке латиниця та
кирилиця, то це свідчить про їхню повну інтелектуальну деградацію. Я не доводжу таким
людям нічого, бо відношусь до сфери трохи іншої, ніж ці бідні та нещасні. Вони страшенно
бідні люди, бо у них нічого окрім грошей не зосталось, а ми вільні українці ми діємо
максимальним багатством власних переконань, цінностей і власної свободи, яка зорієнтована на
духовні пріоритети, а не на їхню убогість, яку вони демонструють на всіх рівнях, починаючи
від тих трьох літер. Є одне класне слово з трьох літер, яке б я їм хотіла озвучити. І є багато
класних слів з трьох літер. Нехай думають", - сказала співрозмовниця агентства.
Сьогодні в центрі Луганська біля пам'ятника Тарасу Шевченку члени ЛОО "Молоді
регіони" провели акцію, присвячену Міжнародному дню рідної мови. Вони послали нардепу від
ВО "Свобода" Ірині Фаріон три літери російського алфавіту "на знак незгоди із спробами
мовних дискримінацій проти російськомовного населення". Молодь вийшла до пам'ятника
Т.Шевченку з величезними кубиками, на гранях яких були зображені літери "Ы", "Ё" і "Ъ".
http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1189233-i-farion-khotila-b-ozvuchiti-molodimregionalam-slovo-z-trokh-liter

Блоги
Ирина Бережная: «Посольский рейд: ситуация под контролем»
glavkom
На этой неделе пришлось заниматься не только активным продвижением
парламентского заявления о европейской интеграции накануне саммита Украина-ЕС, что
требовало от меня действительно максимальной мобилизации. Успела я также в последние дни
активизировать диалог с послами стран-членов ЕС на визовую тему. В частности, провела три
встречи – с послом Франции Аленом Реми, Германии – Кристофом Вайлем и Словакии
Паволом Гамжиком.
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Хотела бы сразу заметить, что если с двумя первыми послами у меня была
необходимость встретиться, чтобы, не в последнюю очередь, донести до их сведения и честно
обсудить проблемные моменты нашего визового диалога, то с послом Словакии я встретилась
специально для того, чтобы поблагодарить его за ту визовую политику, которую Братислава
начала реализовать относительно Украины с начала этого года. Напомню:начиная с января
количество выданных словацким консульством в Киеве виз увеличилось на 400% (!!!!). Причем,
80% из них – визы туристические. И, самое главное, Словакия начала активно выдавать
многоразовые визы для украинских граждан. Думаю, такие акты благодарности очень важны в
диалоге с нашими действительно друзьями из ЕС.
Однако, две остальные встречи были также довольно продуктивные: с Аленом Реми и
Кристофом Вайлем мы детально прошлись по болевым точкам наших визовых отношений.
Говорили много о так называемом принципе добросовестности в вопросе выдачи виз.
Речь идет о том, что если человек был в шенгенских странах в прошлом и ничего не нарушил,
почему бы автоматически ему не выдавать многоразовую визу, тем самым упростив жизнь и
ему, и себе (то бишь консульству)? Практика штампования одноразовых виз создает проблемы,
потому что требует много времени и значительных усилий для подачи очередного заявления,
сбора документов и очень часто также изготовления нового паспорта, поскольку часто не
хватает страниц для всех виз. То есть речь идет не только о затратах времени, но и финансовых
затратах.
Для меня сегодня принципиально важно поддержать права таких людей на
многоразовые визы, поскольку, как правило, эти люди являются журналистами, активистами
неправительственных организаций, предпринимателями, студентами. К сожалению, сегодня
процент выданных многоразовых виз большинством шенгенских посольств оставляет желать
лучшего.
Мне пришлось также поднять вопрос, связанный с целевым назначением поездки в
контексте многоразовых виз. На мой взгляд, со стороны той же Германии должно быть
проявлено больше гибкости в отношении того, что во время термина действия многоразовой
визы у человека может возникнуть реальная необходимость поехать в страны ЕС не по той
цели, по которой он получал эту визу.
Говорили, конечно, о такой старой проблеме, как уважение со стороны Шенгенских
посольств к срокам оформления документов. Я, в частности, выразила обеспокоенность по
поводу того, что все еще наблюдаются случаи, когда длительность оформления документов
превышает один месяц. Это довольно тревожный сигнал, особенно учитывая тот факт, что
Визовый кодекс рекомендует выдачу ответа в течение 15 календарных дней и позволяет
увеличение этого термина только в исключительных случаях. Причем, такие задержки часто
наблюдаются и никоим образом не объясняются даже тогда, когда люди имеют все документы
в порядке.
Еще я высказала надежду, что отказы в визах будут объясняться, как того требует
Визовый кодекс, поскольку это помогло бы людям не только понять свои ошибки, но и иметь
четкое представление, что надо делать, чтобы быть успешным при повторном обращении в
консульство.
Что касается украинских обязательств по визовым вопросам, то со своей стороны я
выразила полную поддержку как можно более оперативной ратификации Соглашения об
упрощении визового режима с теми поправками, которые были внесены в него 23 июля 2012
года. Я лично понимаю важность этого соглашения, и буду предпринимать все шаги для того,
чтобы быстро ввести его в действие, и тем самым дать возможность новым категориям
украинских граждан, в том числе представителям гражданского общества, быстрее и
беспроблемнее получать визы.
Для меня как сторонника евроинтеграции очень важно, чтобы контакты между людьми
развивались, и все категории получали выгоду от облегченной визовой процедуры, так как это
единственный способ, чтобы помочь молодому поколению, НПО и журналистам узнать больше
о Европейском Союзе и его государствах-членах.
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В контексте либерализации визового режима я не упустила возможности напомнить
господам послам, что правительство одобрило два важных закона 12 февраля 2013 года: о
защите персональных данных и о борьбе с дискриминацией, которые имеют решающее
значение для завершения первой фазы Плана действий по либерализации визового режима. Я
со своей стороны готова внести свой вклад в то, чтобы они как можно быстрее попали и были
приняты в Верховной Раде. С учетом, конечно, того, что эти документы будут соответствовать
европейским стандартам.
Ну и наконец, хочу еще раз высказать надежду, что оппозиция будет более
ответственной и конструктивной в вопросах европейской интеграции. Я ожидаю от
оппозиционных коллег более тесного сотрудничества и поддержки при прохождении
законодательства, связанного с либерализации визового режима. Очень важно, что мы примем
все законодательство для полного завершения первого этапа либерализации визового режима в
независимости от политического цвета.
http://glavcom.ua/articles/10039.html
Геннадій Москаль: Ключовий свідок у справі вбивства Щербаня. Кримінальне
досье
glavkom
Так хто є Сергій Зайцев, який є ключовим свідком обвинувачення у справі вбивства
депутата Євгена Щербаня?
15 лютого Печерський районний суд м. Києва приступив до допиту нового свідка, який
проходить у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня, за звинуваченням екс-прем'єра
Юлії Тимошенко. Ім'я свідка - Зайцев Сергій Вікторович. За його словами, він є приватним
підприємцем і особисто з Тимошенко не знайомий. У свій час Зайцев був одружений на нині
покійної сестрі Петра Кириченка, який був помічником Павла Лазаренка, коли той обіймав пост
прем'єр-міністра України.
Я особисто був присутній на публічному допиті пана Сергія Зайцева, який проходив в
Апеляційному суді м. Києва, та не повірив своїм очам а вухам… Біографія даного свідка не має
жодного вільного місця, на якому можливо було би проставити ще одне клеймо.
Оскільки протоколи допитів свідків постійно потрапляють з Генеральної прокуратури
України до сторінок Інтернет-видань, то саме публічні допити не мають жодного сенсу,
поскільки громадяни України ще до початку судового засідання вже знають, про що буде мова.
Але деякі моменти, які вириваються в вільному викладені фактів в суді, ще раз характеризують
Сергія Зайцева як недалеку людину.
З його вуст Україна дізналася, що ключовий свідок по цій справі, який живе в Америці,
пан Петро Кириченко - був системним наркоманом а потім алкоголіком. Як я зрозумів зі слів
пана Зайцева в судовому засіданні, добова доза наркотичних речовин, яку вживав пан
Кириченко становила 3 куба.
Чи такі покази свідчать на користь державного звинувачення? Я вважаю, що ні.
Як можна вірити колишньому наркоману та нинішньому п’яниці, який розповідав все
Зайцеву в стані алкогольного сп’яніння?
Друга ключова фраза, яка пролунала від пана С. Зайцева, це те, що Кириченко люто
ненавидів Юлію Тимошенко, навіть підклав до її офісу муляж вибухового пристрою, в вигляді
торта, на якому кремом виклав надпис «Привет тебе с Донбаса».
Третій немаловажний месідж так само зі слів допитуваного – що один мільйон за
вбивство Є.Щербаня заплатив сам Кириченко.
Крім того, Сергій Зайцев сказав, що не донецькі виживали дніпропетровських, а
фактично Лазаренко та Кириченко вижили всіх донецьких з їх бізнесом з дніпропетровської
області. В тому числі знявши керівника Дніпродзержинського металургійного заводу, який був
поставлений Донецькими.
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Так хто цей ключовий свідок Сергій Зайцев? Далі буде багато букв і цифр, які схожі на
оперативні зведення міліції, але їх таки варто почитати.
07 березня 2012 року Нікопольською міжрайонною прокуратурою порушено
кримінальну справу № 32129011 за ч. 5 ст. 191 КК України відносно директора ТОВ
«Екомаркет» Зайцева Сергія Вікторовича (свідок по справі Щербаня) – привласнення, розтрата
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо
великих розмірах або організованою групою. Слідчими було встановлено, що Зайцев С.В.
16.02.2004 року був призначений на посаду директора ТОВ «Екомаркет». Відповідно до
виписки банку за 28.12.2007 року з поточного рахунку ТОВ «Екомаркет» № 26002119129451 в
ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» платіжним дорученням № 316 від 28.12.2007 року було перераховано
500 000 гривен на поточний рахунок № 26000119138541 в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», який
належав приватному підприємцю Зайцеву Сергію Вікторовичу (іпн. 2236800315) з
призначенням платежу: «За с/г техніку згідно договору № СТ-1/08-07, без ПДВ».
20.01.2012 року Нікопольською ОДПІ було проведено документальну перевірку ТОВ
«Екомаркет», в ході якої було встановлено, що ТОВ «Екомаркет» не надавались, і, як наслідок,
не вивчались органом державної податкової служби документи, які б підтверджували факт
проведення між ТОВ «Екомаркет» та ПП Зайцевим С.В. операції з купівлі продажу сільської
господарської техніки, а також перебування на бухгалтерському обліку ТОВ «Екомаркет»
сільської господарської техніки як основних засобів.
Таким чином, внаслідок протиправних дій директора ТОВ «Екомаркет» Зайцева С.В.,
направлених на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Екомаркет», учасникам ТОВ
«Екомаркет» завдано матеріальної шкоди на суму 500 000 гривен.
12 березня 2012 року тією ж прокуратурою порушена друга кримінальна справа відносно
директора ТОВ «Екомаркет» Зайцева С.В. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК
України.
Слідчими було встановлено, що продовжуючи свою злочинну діяльність, Зайцев С.В., як
директор ТОВ «Екомаркет» заволодів сумою 1 250 000 гривен, що надійшли від
Дніпропетровської торгово-промислової палати. Відповідно до виписки банку за 28.05.2008
року з поточного рахунку тов. «Екомаркет» № 26002119129451 в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»
платіжним дорученням № 78 від 28.05.2008 року було перераховано 1 250 000 гривен на
поточний рахунок № 26000119138541 в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», який належав приватному
підприємцю Зайцеву Сергію Вікторовичу (іпн. 2236800315) з призначенням платежу: «За с/г
техніку згідно договору № СТ-9/12-07, без ПДВ».
20.01.2012 року Нікопольською ОДПІ було проведено документальну перевірку ТОВ
«Екомаркет», в ході якої було встановлено, що ТОВ «Екомаркет» не надавались, і, як наслідок,
не вивчались органом державної податкової служби документи, які б підтверджували факт
проведення між ТОВ «Екомаркет» та ПП Зайцевим С.В. операції з купівлі продажу сільської
господарської техніки, а також перебування на бухгалтерському обліку ТОВ «Екомаркет»
сільської господарської техніки як основних засобів.
Нікопольською ДПІ було встановлено, що 23.05.2008 року, Зайцев С.В., від імені ТОВ
«Екомаркет», уклав договір поворотної фінансової допомоги від 23.05.2008 року з
Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, із зобов’язанням повернути надану
фінансову допомогу в сумі 1 250 000 до 05.01.2009 року, що зроблено не було.
Прокуратура вважала, що внаслідок протиправних дій директора ТОВ «Екомаркет»
Зайцева С.В., направлених на заволодіння грошовими коштами, інтересам Дніпропетровської
торгово-промислової палати завдано матеріальну шкоду на суму 1 250 000 гривен.
Приблизно ж тоді у березні-квітні 2012 року прокуратура порушує відносно Зайцева
С.В. кримінальні справи за ст.. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України – зловживання службовим
становищем і службове підроблення.
Приблизно ж тоді у березні-квітні 2012 року прокуратурою було порушено кримінальну
справу № 32129011/5 відносно Зайцева С.В. за те, що у 2007 році, з метою отримання кредиту в
Дніпропетровському ОД «Райффайзен Банк Аваль», Зайцев С.В., як директор, та його дружина
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Зайцева Т.С., як бухгалтер, підробили та надали завідомо, неправдиві довідки щодо їх
заробітної плати за період з 2006 по 2007 рік (їх щомісячна зарплата нібито склала 12 000
гривен). На підставі указаних довідок, між Дніпропетровським ОД «Райффайзен Банк Аваль» і
Зайцевим С.В. та Зайцевою Т.С., було укладено кредитний договір всього на суму 126 000
доларів США.
Всього було порушено 5 кримінальних справ.
З метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини, у травні 2012 року
Зайцев С.В., за допомогою свого родича П.Кириченко, запропонував свої послуги Генеральній
прокуратурі України щодо свідчення проти Тимошенко.
Як вбачається з опублікованої на інтернет-сайті «Української правди» за 14.02.2013 року
статті журналіста Наєма та знімків протоколу допиту Зайцева С.В., останній був допитаний 12
травня 2012 року у якості свідка по кримінальній справі по факту убивства Щербаня.
Після його допиту (в травні 2012 року), Нікопольська міжрайонна прокуратура, за
вказівкою Генеральної прокуратури, жодних слідчих дій відносно Зайцева С.В. не проводить.
А 12.10.2012 року дії Зайцева С.В. прокуратура перекваліфіковує на ст. 190 ч. 4 КК
України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою та ч. 4
ст. 358 КК України і направляє справу для подальшого розслідування до Нікопольського
міського відділу внутрішніх справ.
12.11.2012 року кримінальні справи № 32129011/1, № 32129011/2, № 32129011/3, №
32129011/4 за вказівкою Генеральної прокуратури закриті Нікопольською міжрайонною
прокуратурою па підставі п 2 ч. 1 ст. 6 КПК України – за відсутністю складу злочину в діях
Зайцева С.В. (в редакції 1960 року).
19.11.2012 року, за вказівкою Генеральної прокуратури, слідство по кримінальній справі
№ 321290/5 за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України зупинене на підставі п. 3 ст. 206 КПК
України (коли не встановлено особу, яка вчинила злочин, хоча особа відома).
06 грудня 2012 року Полтавським міським управлінням внутрішніх справ розпочате
досудове слідство по кримінальному провадженню № 1201218000100000124 відносно вчинення
злочину директором ТОВ «Екомаркет» Зайцевим Сергієм Вікторовичем, якій від імені ТОВ
«Екомаркет» надавав полтавським підприємцям підроблені сертифікати про походженням
продукції для експортних операції овочів та фруктів через Полтавську митницю, тим самим
розкрадалися бюджетні кошти через тендерні процедури і відшкодування ПДВ за нібито
поставлені за кордон овочі та фрукти. Сума завданих державі збитків поки що не відома.
Справа розслідується слідчим - старший лейтенант міліції Крючко О.І. Крім того достовірно
відомо, що в 1999 році Зайцев С.В. був заарештований чи затриманий правоохоронними
структурами Польщі за підозрою в скоєні вбивства. Але був відпущений при нез’ясованих
причин. Джерело з Дніпропетровської прокуратури повідомляє, що Зайцев С.В. дуже погана
людина, «конченний». Щоб не посадили в тюрму готовий дати любі свідчення на будь кого, на
кого попросить прокуратура.
З огляду на викладене, підготував депутатське звернення до Сергія Власенко з метою
використання даного матеріалу в процесі захисту Юлії Тимошенко.
http://glavcom.ua/articles/10015.html

Телебачення і радіомовлення
Депутати не ухвалили звернення про євроінтеграцію
ICTV, Факти
Олена ФРОЛЯК, ведуча: Поки про ефективність реформ говорити важко, особливо на
тлі паралізованого парламенту, який не працює вже 17 днів. Депутати не ухвалили звернення
про євроінтеграцію, яке напередодні майже одноголосно схвалив профільний комітет
парламенту. Опозиція зібрала підписи під цією заявою, регіонали відмовилися це зробити,
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оскільки таке непередбачено законодавством. Тому на саміт України-ЄС 25 лютого президент
поїде лише з рішенням профільного комітету Верховної Ради, який підтримав цей документ.
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Переговори були короткими. Результат нульовий. Протиборчі сторони опинилися там, де й починали. Регіонали сьогодні пояснили,
чому компромісу не вийшло. Їм не сподобалося, що Віталій Кличко запропонував
реєструватися під відеонаглядом та у присутності членів Лічильної комісії. А ще не знайшли
старшого в опозиційній трійці.
Володимир ОЛІЙНИК, народний депутат України, фракція Партії регіонів: «Це зі слів
Олександра Сергійовича Єфремова: у вас є питання, телефонуєте мені, якщо у мене є питання,
кому дзвонити мені? Вони кажуть до всіх трьох».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Опозиціонери звинувачення називають
абсурдними. Жодних нових пропозицій, тим більше непогоджених, ніхто не висував.
Віталій КОВАЛЬЧУК, народний депутат України, фракція партії «УДАР»: «Станом на
сьогодні і станом на вчорашній день ніяких додаткових умов ми висували».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Натомість нові ініціативи з’являються і в
регіоналів. Олександр Єфремов пропонує за три прогули позбавляти депутатського мандата. Це
право хочуть надати Вищому адміністративному суду. Законопроект існує поки у вигляді
аналітичної записки, складеної російською. Хоча сам автор переконаний, що його ініціатива
неконституційна.
Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції партії регіонів: «По большому счету это позволяло
бы работать если даже кто-то подал бы в Конституционный суд на этот закон решение, то
Конституционному суду понадобилось какое-то бы время рассмотреть данное положение. Тем
не менее мы бы структуировали работу Верховной рады и ввели бы ответственность депутата
за работу на своем рабочем месте».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Олександр Єфремов щодня підраховує
втрати. За 17 днів блокування Рада витратила 40 мільйонів гривень. Щоправда 2008-го регіони
тримали антинатівську облогу в парламенті півтора місяця. Але тоді збитки не рахували. Нині
ж провладна більшість дорікає опозиції навіть неухваленими законами - про індексацію пенсій
та виділення грошей на ремонт доріг. Хоча жодного із цих законопроектів у Раді не існує.
Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції ВО «Батьківщина»: «В Україні залишаються дві
проблеми - це дурні і дороги. І обидві ці проблеми об’єднані в одній політичній партії. Якщо з
першим можна справитися, то з другим лише через перевибори».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: «Свобода» сьогодні оголосила серед
однопартійців передвиборну мобілізацію. У «Батьківщині» кажуть, що і так не розслаблялися.
Регіонали запевняють, що зайвих грошей на вибори ні в держбюджеті, ні в партій немає.
Переговори зайшли у глухий кут. Регіонали відправили членів фракції спілкуватися із
виборцями аж до 5 березня. Тим більше, що наступний тиждень несесійний.
Переговори про розблокування роботи Верховної Ради продовжать вже завтра
5 канал, Час новин
Тетяна ДАНИЛЕНКО, ведуча: Переговори про розблокування роботи Верховної Ради
продовжать вже завтра зранку. Сьогодні домовитися сторонам вкотре не вдалося. В більшості
заявили, що затяжну кризу в парламенті провокує опозиція. Мовляв, її лідери і досі не мають
спільної думки щодо міри відповідальності за порушення регламенту. Лідери ж "Свободи",
"Батьківщини" і "УДАРу" провину за паралізовану Раду покладають на "регіоналів". Зрив
переговорів пояснюють боротьбою кланів всередині фракції опонентів. Опозиціонери третій
тиждень утримують в облозі парламентську трибуну, вимагаючи запровадження у Верховній
Раді персонального голосування.
Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "Представителям нашей оппозиции
задал один единственный вопрос: скажите, если мне нужно получить от вас
консолидированную точку зрения, кому мне позвонить? Мне сказали: звоните троим. Вот так
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мы и работаем. Я звоню троим. Консолидированной точки зрения не по всех вопросам
получаем. Поэтому движемся такими малыми шагами".
Олег ТЯГНИБОК, лідер фракції ВО "Свобода": "Вони далі крутять-вертять. Відчуття
таке, що не хочуть шукати можливостей, щоб Верховна Рада запрацювали. Вони всі ті біди, які
Партія регіонів і їхні сателіти-комуністи принесли на голови українців останнім часом, в першу
чергу що стосується соціально-економічного стану в Україні, намагаються перекинути на
опозицію".
171 народний депутат підписався під заявою Верховної Ради про необхідність
європейської інтеграції та укладення угоди про асоціацію
Тетяна ДАНИЛЕНКО, ведуча: 171 народний депутат підписався під заявою Верховної
Ради про необхідність європейської інтеграції та укладення угоди про асоціацію. Про це
повідомляє прес-служба партії "Батьківщина". У політсилі закликають поставити свої підписи і
провладних депутатів. Тим часом переговори про розблокування трибуни сьогодні знову не
дали результату і перенесені на завтра. Вже третій тиждень опозиція тримає в облозі сесійну
залу, вимагаючи персонального голосування. З подробицями – Ольга Сніцарчук.
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Спікер Рибак зрання провідує блокувальників.
Неквапно обходить зал – поспішати йому нікуди, переговори із розблокування багатьом
поперек горла, і з місця не зрушують. Рибак навідується до кожного з гуртків за політичними
інтересами. Біля "свободівців" затримується.
Ірина ФАРІОН, народний депутат, "Свобода": "До речі, говорив красивою українською
мовою на рівні лексичному і фонетичному. З граматичними формами також було все гаразд"
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Та на порозуміння це ніяк не вплинуло.
Ірина ФАРІОН, "Свобода": "It’s impossible, як кажуть англійці. Це неможливо".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Зате можливо інтегруватися до Європи – на папері.
Лідер "батьківщинців" скликає всіх – підписатися під декларацією про євронаміри країни.
Опозиціонери підписуються, а "регіонали" не хочуть. Євролист не підпишуть – вони за
постанову із справжнім голосуванням.
Володимир ОЛІЙНИК, народний депутат, Партія регіонів: "Це похоже на цирк. І в
цьому цирку приймати участь не хочеться. Тому що постанова більш легітимна".
Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ, заступник голови ВР: "Це є декларація наших намірів. І ми
можемо і в такий спосіб. Такої практики не було в українському парламенті. Зараз ми її
створимо".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Лист із підписами замість підкріпленого
голосуванням документу може породити недобрий прецедент, - вважає лідер "регіоналів". Тому
на понеділковому саміті непроголосовані євронаміри Президент пояснить поведінкою опозиції.
Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції "Батьківщина": "Європа з Україною, але Європа без
Януковича".
Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "У Президента есть все основания
на самите 25 числа сказать, что соответствующее заявление по этому вопросу принято. А в
связи с тем, что представители оппозиции заблокировали работу парламента, у парламента не
было возможности принять этот документ".
Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції "Батьківщина": "Вся повнота відповідальності за
блокування парламенту лежить персонально на Президенті, персонально на його посланці
Клюєві і на Партії, яка зацікавлена у блокуванні парламенту".
Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "Что касается Клюева, то он
председатель Ради національної безпеки і оборони. В его обязанности входит, вообще-то,
контроль за работой государственный учреждений. Тем более, за процессами, которые на грани
государственной безопасности".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Хто в цьому зацікавлений – самі блокувальники не
переймаються. Продовжують стояти. А ночами відточують майстерність, аби гідно дати відсіч.
в разі чого. Як ось цей молодий "ударівець".
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Ярослав ГІНКА, народний депутат, "УДАР": "Ну, військовий ліцей – це колишнє
суворовське у Львові, і трошки спортсмен. Так, віджимаємося від підлоги, займаємося
гімнастикою".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Слава після цієї знаменитої розминки "ударівця"
просто у президії його самого лише тішить.
Ярослав ГІНКА, народний депутат, "УДАР": "Деколи депутати, коли бачать, що їх
знімає камера, вони робляться такими дуже правильними, серйозними, відкривають
законопроект. Ми це не сприймаємо. Ми хочемо бути такими, якими ми є. Тому як що
насправді депутатським мандат, він людину не має змінювати. Яка людина була – така вона і
лишається".
Переговоры о разблокировании Верховной Рады в очередной раз провалились
Интер, Подробности
Владимир АНДРИЕВСКИЙ, ведущий: Еще один день без работы: переговоры о
разблокировании Верховной рады, в очередной раз, провалились. Напомню, оппозиция требует
принять такие законы, которые заставят депутатов голосовать только за себя. Лидер регионалов
Александр Ефремов предложил свой вариант: через суд лишать мандатов тех депутатов,
которые за месяц "прогуляют" три и более заседания. Оппозиция обещала подумать до завтра.
А пока лидеры совещались, парламентарии в зале ставили подписи под заявлением о поддержке
европейского курса Украины - это важно накануне саммита Украина-ЕС. Коммунисты и
регионалы в этом не участвовали. Поскольку считают, что такое заявление не имеет
юридической силы, хотя сам текст одобрили.
Александр ЕФРЕМОВ, народный депутат Украины, лидер фракции Партии регионов: «Я
считаю, что у президента есть все основания на саммите 25-го числа сказать, что
соответствующее заявление по этому вопросу принято. Принято абсолютным большинством
представителей фракций на заседании комитета. А в связи с тем, что представители оппозиции
заблокировали работу парламента, у парламента не было возможности принять этот документ».
Арсений ЦЕНЮК, народный депутат Украины, лидер фракции "Батьківщина":
«Підписання заяви про європейську інтеграцію є єдиним легітимним рішенням, бо тільки
підписана заява дасть можливість нашим європейським партнерам повірити в те, що дійсно
українські депутати прагнуть європейської інтеграції».
На депутатському фронті - без змін
ТВі, Сьогодні
Олексій ЛІХМАН, ведучий: На депутатському фронті на сьогоднішній день і досі без
змін. Верховна Рада вже сімнадцятий день перебуває в облозі, тобто заблокована. Опозиція
готується навіть до дострокових виборів, принаймні партія "Свобода" почала розгортати
передвиборні штаби у регіонах. Право розпустити Парламент у Президента з'явиться 5 березня,
якщо до того часу партія влади та фракції меншості не зможуть погодити змін до регламенту,
які забезпечать персональне голосування. Сьогодні "регіонали" запропонували свій варіант
законопроекту. Вони хочуть дозволити Вищому Адмінсуду позбавляти мандата депутатів, які
протягом місяця не прийшли на три засідання ради. Меншість проти такої ініціативи, бо вважає
Феміду підконтрольною владі. В опозиційному проекті "кнопкодавів" пропонують позбавляти
зарплати і вилучати з зали на кілька засідань. Окрім змін до регламенту, депутати напередодні
саміту Україна–ЄС планували ухвалити заяву Верховної Ради про підтримку євроінтеграції. Її
текст узгодили у профільному комітеті представники Партії Регіонів та опозиції. Підписи під
документом опозиція сьогодні збирала просто у залі. Більшість, натомість, готова підтримати
заяву лише у розблокованій Верховній Раді.
Арсеній ЯЦЕНЮК, голова фракції ВО "Батьківщина": " За годину зібрано 155 підписів,
під цією заявою. Ми офіційно звернулися до фракції Партія Регіонів якщо вмієте
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розписуватися, тільки не хрестиками бо частина з них хрестиками можуть розписуватися,
приходьте, підписуйте заяву. Наші європейські партнери очікують заяву"
Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партія Регіонів : "Если бы у нас регламент
прописывал что есть такая форма работы депутата когда они заявления подписывают
персонально и не принимая решения в Парламенте, направляет их куда-то, то это точка зрения
депутатов. У нас такого законодательно не пописано. Поэтому это чистый популизм и пиар
акция".
Блокування парламенту триває
УТ-1, Новини
Іван КОСТРОБА, ведучий: Блокування парламенту триває. Пошуки компромісу
перенесли на завтра. Черговий етап переговорів у кабінеті спікера знову не дав результату.
Сторони й далі звинувачують одна одну в порушенні домовленостей і готують нові варіанти
виходу із глухого кута. Опозиція хоче запропонувати додаткові умови, щоб дійти згоди. У
більшості переконують: вони теж готові шукати порозуміння. Водночас запевняють: силового
розблокування Ради не буде. Додам, що парламент не працює вже 17 тиждень. Опозиційні
депутати з 5 лютого, коли мала відкритися друга сесія сьомого скликання, заблокували трибуну
й президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування.
Новый виток парламентских разбирательств
ТРК "Украина", События
Евгений МИХИН, ведущий: Новый виток парламентских разбирательств. Свой вариант
наказания за кнопкодавство предложили уже регионалы. За три прогула лишать депутатского
мандата. Такого же наказания они требуют и за блокирование трибуны. Оппозиционеры будут
думать до завтрашнего утра. Параллельно призвали оппонентов подписать заявление о
поддержке соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Его планируют передать
европейским коллегам. А поскольку голосовать за документ в Верховной Раде не собираются,
то регионалы к нему относятся скептически.
Арсений ЯЦЕНЮК, лидер фракции «Батьківщина»: «Вже зараз за годину зібрано 155
підписів під цією заявою. Ми офіційно звернулися до фракції Партії регіонів, якщо вмієте
розписуватися, я думаю, що тільки не хрестиками, бо частина з них хрестиками можуть
розписуватися, приходьте, підписуйте заяву. Наші європейські партнери очікують заяву».
Александр ЕФРЕМОВ, глава фракции Партии регионов в парламенте: «В других
парламентах существует такая норма работы, отдельных европейских парламентов. У нас
такого законодательно не прописано. Поэтому это чистый популизм и пиар-акция, которая не
имеет под собой юридических каких-то действий».
Є у блокування початок, нема у блокування кінця
Радіо ВВС Україна
Протистояння у парламенті продовжується: депутати від Партії регіонів залишили залу,
а опозиціонери не планують знімати блокаду
У четвер блокування роботи парламенту опозиціонерами, які вимагають забезпечення
персонального голосування депутатів, продовжилося.
Представники більшості та опозиції звинуватили одне одного у зриві домовленостей, які
мали б розблокувати Раду.
Наступний раунд переговорів між лідерами парламентських фракцій намічено на ранок
п’ятниці, проте депутати від Партії регіонів уже отримали від свого керівництва вказівку
роз’їжджатися по округах до 5 березня.
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Тим часом лідер "Свободи" Олег Тягнибок заявив, що у четвер дав вказівку розгорнути
мережу передвиборчих штабів своєї партії у розрахунку на участь у позачергових
парламентських виборах, право на призначення яких Віктор Янукович може отримати 7
березня.
Засідання парламенту в четвер, 21 лютого, знову не відкрилося.
Блокування продовжилося після того, як напередодні представники більшості та
опозиції заявили про зрив домовленостей щодо змісту та способу внесення змін до регламенту
Ради, що мали вирішити нинішню парламентську кризу.
"На переговорах у Верховній Раді відбувається дивна розмова. Ми начебто знаходимо
варіанти контролю за особистим голосуванням, а на наступній зустрічі Партію регіонів це вже
раптом не влаштовує", – описав хід перемовин лідер партії УДАР Віталій Кличко.
"Така розмова не має сенсу. Ми розуміємо, що нашими співрозмовниками диригують
ззовні. І цей диригент – президент Янукович", – додав політик.
У свою чергу, представники Партії регіонів звинуватили у зриві домовленостей
опозиціонерів.
За словами керівника її фракції Олександра Єфремова, напередодні саме лідер УДАРу
Віталій Кличко несподівано висунув додаткові вимоги щодо внесення змін до регламенту, які
пан Єфремов назвав "смішними". Йдеться, за його словами, про необхідність реєстрації
депутатів парламенту у присутності членів рахункової комісії та під об’єктивами камер.
"У кінці дня всі пропозиції були зняті, проте день переговорів уже було втрачено", –
сказав політик.
Представники партії УДАР заперечили висунення їхнім лідером будь-яких нових, не
узгоджених з іншими опозиціонерами умов у ході переговорів.
У підсумку перемовини, які розпочалися приблизно о 10:10 ранку в четвер, закінчилися
безрезультатно. Наступний раунд переговорів почнеться о 10 годині ранку в п’ятницю.
Тим часом представники Партії регіонів, які залишили залу парламенту у четвер ще
перед 11:00, схоже, не збираються повертатися туди до 5 березня, коли, згідно з календарним
планом роботи Ради має розпочатися наступний пленарний тиждень. Про це повідомив
журналістам депутат Ярослав Сухий.
У свою чергу, заступник глави фракції УДАР Віталій Ковальчук повідомив ВВС
Україна, що представники його політичної сили не планують знімати блокаду парламенту ані в
ніч на п’ятницю, ані протягом наступного тижня.
Протягом останніх кількох днів помітно помінялася риторика представників Партії
регіонів, які коментували блокаду парламенту.
Якщо раніше вони звинувачували блокувальників лише у тому, що через бездіяльність
Ради держава щоденно витрачає кілька мільйонів гривень, то тепер перелік звинувачень на
адресу опозиціонерів розширився.
На сайті цієї політичної сили з’явилося одразу кілька заяв її депутатів, з яких випливає,
що саме блокування Ради опозиціонерами не дає парламентові можливість ухвалити узгоджену
заяву про євроінтеграційні устремління України перед самітом Україна-ЄС 25 лютого.
Арсеній Яценюк демонструє заяву про європейську інтеграцію, яку підписали понад 150
опозиціонерів
"Ми готові провести голосування по заяві про євроінтеграцію… Є одна проблема –
опозиція сьогодні сама блокує вирішення цього питання", – сказав журналістам Олександр
Єфремов.
У відповідь на ці звинувачення у четвер представники опозиції оголосили про збір
підписів під паперовим текстом цієї заяви. Протягом дня депутати від трьох опозиційних
фракцій поставили 155 автографів під документом.
Фракції більшості відповіли відмовою на пропозицію долучитися до цієї ініціативи.
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Олександр Єфремов назвав підписання цієї заяви депутатами "небезпечним
прецедентом" та заявив, що парламент повинен ухвалювати всі свої рішення шляхом
голосування.
Тим часом деякі представники опозиції не вважають, що ухвалення парламентом заяви з
питань євроінтеграції України стане критичним для наслідків брюссельського саміту.
"Усі сигнали Євросоюзу вже послано. Його сигнали владою теж отримано. Ухвалення
парламентом цієї заяви і так би нічого не змінило", – сказав ВВС Україна заступник голови
однієї з опозиційних фракцій.
Іншою темою парламентських дискусій останнім часом стала ймовірність призначення
президентом дострокових парламентських виборів.
Згідно з Конституцією, право розпуску парламенту глава держави отримує у разі, якщо
засідання Ради не можуть розпочатися протягом однієї чергової сесії.
Попри те, що законодавство не дає однозначної відповіді на питання, чи йде цей часовий
відлік у той час, коли чергову сесію формально навіть не розпочато, більшість парламентарів,
як випливає з їхніх коментарів, схильні вважати, що 7 березня Віктор Янукович таки отримає це
право.
За словами глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, Володимир Рибак у
четвер розмовляв на цю тему з президентом.
"Як мені здається, у цьому напрямку (про перевибори - ред.) він (Віктор Янукович ред.), поки що не думає", - передав спікерові враження від цієї розмови пан Єфремов.
Тим не менше, про готовність до виборів заявили усі парламентські політичні сили.
Скільки у цих заявах справжньої готовності, а скільки – блефу і бажання залякати опонента,
сказати важко.
Наприклад, опозиціонери, схоже, не вірять у реальність раніше озвученого кількома
представниками Партії регіонів сценарію проведення дострокових виборів за чисто
мажоритарною системою.
По-перше, кажуть співрозмовники ВВС Україна, ті самі представники партії влади вже
лякали опозиціонерів силовим проривом парламентської блокади, а зараз Олександр Єфремов
присягається, що екстремальних варіантів не буде.
По-друге, незрозуміло, як ухвалити рішення про зміну виборчої системи. Припустімо,
кажуть опозиціонери, представники більшості навіть ухвалять сумнівне з точки зору права
рішення зібратися десь поза сесійною залою парламенту. Але чи підтримають перехід до
стовідсоткової "мажоритарки" комуністи, які в ході останніх виборів не здобули жодного
мандату в округах? Чи проголосують "за" нинішні сателіти більшості з числа позапартійних
самовисуванців, які усвідомлюють, що вдруге до парламенту вони можуть і не обратись?
Окрема історія – про те, що на вибори немає грошей. Причому те, що фінансування
виборчого процесу не закладено у бюджеті – це, кажуть співрозмовники ВВС Україна, – лише
менше з зол. Грошей на вибори немає у потенційних кандидатів у парламентарі, які зараз мають
депутатські мандати.
Одразу кілька депутатів-мажоритарників, причому як представників більшості, так і
опозиціонерів, анонімно визнали ВВС Україна, що просто "не потягнуть" вибори, які можуть
бути призначені цього року, бо надто сильно витратились на минулорічні перегони.
Проте безапеляційно відкидати можливість призначення дострокових виборів джерела
ВВС Україна теж не радять.
По-перше, перезавантаження Ради може бути вигідне президентові. З двох причин –
перетворити новий парламент на лояльніший щодо влади і провести ревізію власного
парламентського загону. Адже ЗМІ дедалі частіше пишуть про конфлікти, які виникають між
групами впливу всередині Партії регіонів, тож вибори могли б стати радикальним способом
їхнього згладження.
По-друге, на анонімній основі пророкують опозиціонери, дострокові вибори могли б
стати частиною реалізації владою плану виведення до другого туру президентських виборівІнформаційне управління Апарату Верховної Ради України
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2015 разом з Віктором Януковичем Олега Тягнибока, якого у Партії регіонів вважають
найзручнішим спаринг-партнером для чинного глави держави.
Представники опозиції, які просять не називати їхніх прізвищ, пророкують, що
"Свобода" має всі шанси найбільше наростити свій виборчий результат у порівнянні з
минулорічним. Таким чином влада мало того, що пускає чорну кішку між опонентами влади,
так ще й закріплює у масовій свідомості образ Тягнибока як "опозиціонера №1".
Сам лідер "Свободи" у четвер став першим лідером парламентської партії, який
оголосив про розгортання виборчих штабів по всій Україні.
Втім, на словах готові до виборів й інші опозиціонери.
"Ми завжди готові до перевиборів і завжди готові до перемоги", – заявив на брифінгу
Арсеній Яценюк, додавши, що цього разу опозиціонери врахують помилки минулої кампанії та
розділять між собою усі мажоритарні округи.
Офіційну позицію президента Віктора Януковича щодо можливих перевиборів, як
очікується, буде оприлюднено у п'ятницю у ході телепроекту "Діалог з країною".
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