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Друковані видання
«Піаністів» дискваліфікують
Данило Іванів, Катерина Бачинська, "Україна молода"
«Ні переможців, ні переможених у цій ситуації немає», — так оцінює розблокування
Верховної Ради минулої п’ятниці близький до влади політолог, директор Інституту української
політики Констянтин Бондаренко. За його словами, це був «очевидний компроміс, вигідний як
опозиції, так і владі».
Блокування парламенту, спричинене вимогами фракцій «УДАР», «Батьківщина» і
«Свобода» щодо особистого голосування нардепів із більшості, тривало 17 днів — від 5 лютого.
Зрештою сторони вийшли із патової ситуації, домовившись про зміни до Регламенту ВР.
Згідно з прийнятими в п’ятницю нововведеннями, голосувати за інших буде непросто.
Тепер, якщо депутат письмово не зареєструвався перед початком засідання, його картка не
зможе брати участі в голосуванні. Для тих, хто запізнився, передбачено певні поблажки — у
такому випадку депутат зобов’язаний підійти до спікера і підтвердити свою присутність, і лише
в такому випадку його картку розблокують. У випадку, якщо «піаністи» все–таки захочуть
«пограти» за свого колегу і це зафіксують депутати з іншої фракції, голосування має відбутися
по–новому, вже без обох порушників (і того, хто голосував, і замість кого голосували).
За таке рішення натиснули кнопки і «регіонали» (після звичної відмашки Михайла
Чечетова, але чи не вперше — суто персонально), і опозиція. Разом — конституційна більшість.
«Ура! Перемога!» — одночасно написали у своїх «Фейсбуках» одразу кілька нардепів–
опозиціонерів. На їхню думку, нові правила дадуть змогу меншості впливати на більшість, адже
її, більшості, по суті, й немає: постійно до ВР ходять близько 190—200 депутатів із Партії
регіонів та прибічників Януковича з числа КПУ і позафракційних.
«Ну, що, дорогі мої, «оцените красоту игры», — сказав Олег Тягнибок, лідер ВО
«Свобода», звертаючись до журналістів і пародіюючи Чечетова. — Очевидно, перспектива
парламентських виборів так налякала Партію регіонів і комуністів, що вони пом’якшили свої
позиції. І бачите, на який ми вийшли компроміс».
«Проте нові правила не є ідеальними, оскільки більшість вимог, які б мали кардинально
змінити систему голосування, опозиції не вдалося досягнути», — вважає політолог Віталій
Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
У свою чергу «регіонали» заявляють, що «прогульників» потрібно карати. Від них
лунають пропозиції: якщо депутат тричі поспіль не прийшов на засідання, він має бути
звільненим. Також, за даними різних ЗМІ, влада готує рокіровки із позбавленням мандатів тих
членів ПР, які постійно відсутні «під куполом».
Деякі експерти вже заявляють, що така система в парламенті довго не протримається і
рада з часом все–таки дочекається розпуску. «Цей парламент довго не працюватиме. Єдиним
виходом із цього лабіринту є внести зміни до Конституції і голосувати більшістю присутніх у
залі. А ці зміни, які опозиція називає «перемогою», є нічим іншим як поверненням до
минулого», — каже політолог Дмитро Видрін.
«Давно вже варто перейти на нормальну систему і голосувати більшістю присутніх, —
погоджується Кость Бондаренко. — Система, яка діє в Європі, є досить поширеною і набагато
ефективнішою за нашу, тому «хто прийшов, той і голосує» — найкращий вихід із даної
ситуації».
Рішення
Окрім відкриття сесії й ухвалення змін до регламенту ВР, парламент прийняв за основу і
в цілому постанову щодо євроінтеграційних прагнень України («за» — 315).
У документі зазначається, що Верховна Рада забезпечить виконання рекомендацій щодо
підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, викладених у резолюціях Європейського
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

4
Парламенту та висновках Ради ЄС. Парламент також зобов’язався сприяти повному виконанню
погоджених з Євросоюзом заходів, передусім дій щодо лібералізації візового режиму для
України, та забезпечити ратифікацію змін про спрощення оформлення віз. Також Верховна
Рада повинна активізувати діяльність щодо прийняття законів, спрямованих на адаптацію
законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Наступне засідання ВР відбудеться 5 березня.
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2230/180/79413/
Таїсія Повалій: «Митець — доволі потужна зброя»
"Голос України"
Повалій Таїсія Миколаївна, народний депутат України від Партії регіонів (№ 2 у
виборчому списку), співачка й актриса. Народилася 10 грудня 1964 року в селі Шамраївка на
Київщині. У 15 років поїхала навчатися до Києва, закінчила Київське вище музичне училище
імені Глієра. Народна артистка України, володарка численних мистецьких премій і нагород.
Ідею включити відому українську співачку до першої п’ятірки Партії регіонів ЗМІ приписують
Миколі Азарову. Чоловік — Ігор Ліхута. Має дорослого сина Дениса.
Поява у виборчому списку Партії регіонів на парламентських виборах 2012 року
народної артистки України, відомої співачки Таїсії Повалій була інтригою аж до
передвиборного партійного з’їзду. Усі здогадувалися, що в першій п’ятірці регіоналів буде
відома особистість, далека до політичного олімпу і, швидше за все, — це жінка. Як народна
артистка потрапила до великої політики, освоюється у парламенті та над чим у ньому працює?
— про це Таїсія Повалій розповіла «Голосу України».
— Ви вже освоїлися у Верховній Раді, вивчили ходи-виходи-переходи? Як атмосфера в
сесійній залі, яке враження від парламенту?
— На жаль, від початку сесійної роботи не було можливості як слід зайнятися саме
роботою, бо, як відомо, тривало блокування. Тому спершу було здивування, а тепер потроху
починаю звикати.
— У російського поета Євгена Євтушенка є такі слова: «Поет в Росії — більше ніж
поет». Чи можна перефразувати цю фразу: «Співак в Україні — більше ніж співак»? Що
спонукало відому співачку, зірку шоу-бізнесу, піти в політику?
— Передусім я — мати, дружина, донька. Я — українка. А вже потім співачка. І як
мати, хочу зробити все можливе задля того, щоб мої діти, онуки і правнуки жили в щасливій,
заможній, вільній Україні. Так, саме завдяки тому, що я відома співачка, отримала можливість
бути обраною до Верховної Ради. І я скористалася цим, бо маю чітку громадянську позицію. Я
відчуваю, що можу зробити значно більше для людей, ніж тільки дарувати їм гарні пісні.
— Розкажіть, як стали другим номером у списку Партії регіонів, як познайомилися з
Віктором Януковичем, які у вас відносини, чи бачитеся, спілкуєтеся? З ким найбільше
спілкуєтеся з партійного керівництва?
— Про те, як я стала другим номером, краще запитати керівництво партії. Як мені
відомо, це рішення було прийнято колегіально на передвиборному з’їзді. Після чого мені
запропонували почесне місце у виборчому списку. Оскільки я майже 10 років підтримую
Партію регіонів і давно маю свої пропозиції в законотворчості — тому, порадившись з
родиною, прийняла це рішення.
А з Віктором Федоровичем познайомилися ще в ті часи, коли він керував Донецькою
облдержадміністрацією. Власне, тепер жодним чином не використовую своє давнє знайомство з
Президентом — волію зайвий раз не турбувати його, бо розумію завантаженість Віктора
Федоровича. Втім, якщо задля справи буде вкрай необхідно — звернуся і до Президента.
Щодо колег по партії — з ними спілкуюся доволі часто, здебільшого в робочому режимі.
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— Дехто вважає, що митець має стояти над політикою і не ставати на чийсь бік у
політичних протистояннях. Ви стали на бік влади. Так комфортніше чи більше
відповідальності?
— Митець — теж громадянин країни, як будь-хто інший. І взагалі, я ніколи не розуміла
цього вислову — чому саме митець має бути над політикою, а, скажімо, не спортсмен, чи
інженер?! Може навпаки — митець має бути в центрі політичних подій? Бо митець краще за
багатьох може висловити прагнення людей, згуртувати їх і надихнути. Не виключаю, що саме
тому часто-густо і згадують цю фразу, бо дехто розуміє: митець як політик — доволі потужна
зброя.
І щодо того, буцімто я стала на бік влади. Нагадаю: коли я стала прихильницею Партії
регіонів, вона аж ніяк не була владою. Швидше навпаки, бо це був буремний 2004 рік. І тоді ні
про яку комфортність за підтримку Партії регіонів взагалі не йшлося. А ось відповідальність
завжди була і є.
— Чи спостерігаєте за діяльністю інших митців у політиці? В українському парламенті
свого часу вже були Поплавський, Руслана, Вакарчук, у Держдумі Росії — Кобзон... Яким
бачите своє місце в парламенті?
— Коли в нашому парламенті були мої колеги, яких ви щойно згадали, мушу визнати —
не дуже пильно спостерігала за їх працею. А з Йосипа Давидовича я завжди брала приклад — і
не тільки як з видатного співака, артиста, а й як з культової особистості сьогодення. І мені дуже
хотілося хоча б трішки бути схожою на нього. А щодо бачення свого місця в парламенті...
Знаєте, це має визначити народ. Якщо я буду корисною людям, то більшого мені не треба.
— Як змінився ваш розпорядок робочого дня після обрання депутатом? Чи не
заважатиме графік концертів, гастролей депутатській роботі?
— Як і обіцяла, ще до обрання до Верховної Ради, мій гастрольний графік значно
скоротився, бо маю не лише прихильників, а й виборців, а це величезна відповідальність. Тому
концерти аж ніяк не заважають моїй парламентській роботі.
— Ви зможете завжди бути присутньою в сесійній залі й голосувати особисто? Яке
ваше ставлення до вимог опозиції щодо особистого голосування депутатів?
— Моє ставлення давно відоме: все має бути чесно і без фанатизму! Бо та гонитва за
«чесністю», яку нині демонструє частина депутатів у сесійній залі, дедалі більше нагадує
показові виступи.
— У Верховній Раді ви очолили підкомітет з питань творчої діяльності, мистецтва,
культурно-просвітницької діяльності та благодійництва Комітету з питань культури і
духовності. Над чим працює цей підкомітет? Особисто ви вже внесли до парламенту
законопроекти?
— Законопроекти не пробачають поспіху. Все має бути звірено, перевірено, прораховано
по кілька разів. Хоча можу з гордістю сказати: «У мене йде все по плану». Приміром, вчора і
сьогодні я працюю з експертами. Завтра плануємо зробити другу вичитку проекту. Тобто — все
як належить.
— Народний депутат — це представник народу, захисник інтересів простих людей. Вам
знайоме, що болить людям, які проблеми турбують, ви спілкуєтеся, зустрічаєтеся з
виборцями? Чи лише на концертах?
— Про те, що турбує людей, я знаю, як то кажуть, в режимі он-лайн. Бо до мене, як до
співачки, люди вже давно йшли не лише з квітами і оплесками, а й зі своїми бідами,
проблемами. А бачили б ви скільки листів мені надходить саме як співачці — тисячі, впродовж
майже 20 років... і з кожним роком їх дедалі більше. До слова, здебільшого саме мої
прихильники надихнули мене на політичну діяльність. Бо вони вірять мені, бачать в мені
людину, яка не збреше. Тому в мене подвійна відповідальність — перед виборцями і перед
прихильниками.
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З людьми спілкуюся регулярно. Приміром, вони завжди чекають мене після виступів і,
повірте, останнім часом ми розмовляємо не тільки про музику — люди діляться своїми
проблемами.
І в моєму щоденному робочому графіку є одна, як я її називаю, «непохитна година», яка
призначена для роботи з листами виборців. Буду відвертою — для мене це дуже важка година,
бо люди пишуть про наболіле — це не так просто читати. Але я маю це робити і роблю, щоб
допомогти.
— Багато з депутатів мають навіть не одну, а дві-три вищі освіти. Вам вистачає
знань для роботи в парламенті? Не плануєте продовжити навчання, адже, кажуть, це ніколи
не пізно...
— Так, вчитись ніколи не запізно. І я щодня вчусь, але не задля диплому. З 1985 року я
маю честь працювати на професійній сцені — це вже майже 30 років. Тому впевнено можу
сказати, що я досвідчений фахівець і досконало знаю галузь, в якій довелося з’їсти «пуд солі».
Основна моя освіта — це моє життя, насичене подіями, зустрічами з видатними людьми в
різних куточках Землі, і мій життєвий досвід, якого тебе не навчать в жодному виші. А задля
роботи в Раді дуже важливо зібрати свою фахову команду — і така команда в мене є. Мої
помічники — це дипломовані спеціалісти в різних галузях. Я постійно спілкуюся зі своїми
експертами і сама вчуся в них заради фахового виконання своїх депутатських обов’язків.
— Ви — публічна людина. Чим відрізняється публічність у шоу-бізнесі від публічності в
політиці?
— На превеликий жаль, наша країна надто заполітизована. Подивіться, приміром, наше
телебачення — у вечірній, праймовий, час майже по всіх каналах йдуть усілякі політичні
програми, різноманітні ток-шоу, в яких піаряться саме політики! Навіть співакам не
залишилося місця — уявіть, їм вже ніде представити людям свою нову пісню! Порівняйте
скільки на українському ТБ політичних програм — з кількістю музичних, чи культурологічних,
або ж дитячих! В Україні вже багато років політики відоміші, ніж зірки шоу-бізнесу. Це
неправильно, неприродно.
— Готуючись до депутатської діяльності, чи поміняли свій гардероб? Якому вбранню
надаєте перевагу, йдучи до Верховної Ради?
— Я не хотіла б, щоб Верховна Рада перетворювалася на подіум, чи на рекламу модних
брендів. Є світова традиція — робота в парламенті потребує стриманого одягу. І, як на мене, в
політичній роботі жінка повинна мати якомога скромніший вигляд. До речі, свій гардероб я не
змінювала, просто додала кілька ділових костюмів.
— Як ваші чоловік, син та інші близькі сприйняли те, що стали депутатом?
— З розумінням і гордістю. Хоча мама хвилюється, бо ж вона мама...
— Після обрання депутатом у вас уже з’явилася нова пісня чи кліп?
— Музична творчість — спонтанне явище. Тому все буде, але не одразу. Наразі —
робота в парламенті на першому місці.
— Що подобається у парламенті, а що вважаєте неприйнятним? У вас немає
розчарувань у політиці?
— Ще зарано казати про те, що подобається, а що ні. А стосовно розчарувань — Бог
милував... Головне — у парламенті цього скликання стало значно менше байдужих. В будьякому разі — це запорука руху вперед.
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=281898
Рекламная пауза
Александр Радчук, "КоммерсантЪ" (Украина)
Представители оппозиции предлагают Верховной раде запретить общественной
организации "Украинский выбор" рекламировать Таможенный союз России, Белоруссии и
Казахстана. Кампания по интеграции Украины в ТС, по мнению оппозиции, противоречит
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евроинтеграционным устремлениям Украины, которые закреплены в законе "Об основах
внутренней и внешней политики". Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук назвал
действия оппонентов провокацией.
Вчера на сайте Верховной Рады был обнародован текст проекта постановления "О
запрете политической рекламы Таможенного союза в Украине, как имеющей
антигосударственный характер, противоречащей Конституции и законодательству Украины",
подготовленный и внесенный в парламент народным депутатом Владимиром Яворивским
("Батькивщина"). "Реклама интеграции Украины в Таможенный союз создает реальную угрозу
государственному суверенитету Украины, направлена на обострение межрегионального
противостояния и не соответствует конституционным принципам участия в международных
экономических сообществах",— считает Яворивский.
Как известно, общественная организация "Украинский выбор" (лидер — Виктор
Медведчук) на внешних рекламных носителях по всей стране развернула агитационную
кампанию за вступление Украины в ТС. В Киеве, в частности, можно увидеть плакаты с
символикой "Украинского выбора" и с лозунгом: "Таможенный союз — вместе к благополучию
и успеху". Ранее депутаты Львовского областного совета официально обратились к
Генпрокурору и председателю СБУ с требованием приостановить и демонтировать на улицах
украинских городов подобную рекламу. "Евразийскую интеграцию навязывают нам извне, она
инспирирована спецслужбами иностранных государств и реализуется агентами влияния внутри
страны",— сказано в обращении депутатов облсовета.
"Мы должны запретить рекламным агентствам размещать данные сообщения на
внешних носителях, ведь никакого закона или решения Верховной рады относительно
Таможенного союза пока что нет",— заявил Владимир Яворивский. По мнению народного
депутата, реклама вступления в ТC финансируется из-за границы. "На эту кампанию тратятся
колоссальные средства. Якобы ее заказчик — общественная организация "Украинский выбор",
возглавляемая Виктором Медведчуком. Однако такой объем финансирования свидетельствует
об интересе более крупного игрока",— полагает Яворивский.
"Любой нормальный человек понимает, что действия Владимира Яворивского — чистой
воды провокация",— заявил Виктор Медведчук. Он отметил, что в 2004 году Украина
ратифицировала cоглашение о формировании Единого экономического пространства, а ТC —
это элемент ЕЭП. "Соответственно, на данный момент рекламные сообщения о Таможенном
союзе не противоречат никаким законам Украины",— считает Медведчук.
http://www.kommersant.ua/doc/2135334
«Перемога опозиційного кандидата означатиме, що зміни можливі»
Вадим Рижков, «День»
Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок назвав усі розмови про те, що партія влади готує
його у спаринг-партнери для В. Януковича у другому турі президентських виборів, міфом. Такі
прогнози провладних політологів та соціологів, вважає він, по-перше, спрямовані на те, щоб
затвердити думку, нібито В. Янукович обов’язково вийде в другий тур, а по-друге — розколоти
опозицію. «Хочу одразу заявити: їм не вдасться нас пересварити», — запевнив лідер ВО
«Свобода», перебуваючи в Дніпропетровську. «Шанси Януковича не те що виграти
президентські вибори, а й потрапити в другий тур є практично мінімальними», — також додав
О.Тягнибок.
У Дніпропетровськ О.Тягнибок приїхав, щоб підтримати кандидата від об’єднаної
опозиції, свободівця Андрія Денисенка на виборах в обласну раду, які мають відбутися вже за
тиждень — 3 березня. На Дніпропетровщині лідер «Свободи» бачить непогані перспективи. На
минулорічних парламентських виборах в обласному центрі «Свобода» отримала 7% голосів
виборців, а в студентському Жовтневому районі — навіть 10%. Саме тут балотується в облраду
свободівець А. Денисенко. Як пояснив О. Тягнибок, вони дуже розраховують на мобілізацію та
консолідацію опозиційного електорату. «Ми прогнозуємо невисоку явку на місцеві вибори —
лише 15—20 відсотків. Але наш виборець мобілізований, і він має прийти на вибори. Тим
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більше, що цього разу опозиція висунула у округах узгоджених кандидатів», — сказав лідер
«Свободи». Втім, як зазначив О. Тягнибок, опозиція не має ілюзій щодо роботи
Дніпропетровської облради, де правляча Партія регіонів має абсолютну більшість. Боротьба й
навіть перемога опозиційних кандидатів поки що мають лише моральне значення. «Факт
перемоги опозиційного кандидата означатиме, що зміни можливі. Центр нашої боротьби — у
Верховній Раді, але локальні успіхи на проміжних виборах вселяють віру в можливість
перемоги, як на місцевих, так і на президентських виборах 2015 року», — підкреслив лідер
«Свободи».
Владислав Романов, керівник аналітично-інформаційної агенції «Придніпров’я»:
— Зазвичай на довиборах у місцеві ради перемагає адміністративний ресурс. Не секрет,
що на них спостерігається низька явка виборців, а також немає «драйву» — відчуття, яке буває
під час загальнонаціональної кампанії. Звісно, й зараз місцева влада підключить
«бюджетників», і їх виведуть на виборчі пункти в день голосування. Тому я дивлюся на
перспективу нинішніх довиборів у обласну та міську ради песимістично. Швидше за все, владі
вдасться проштовхнути своїх кандидатів. Утім, що стосується шансів опозиції, то вони таки
справді зростають. Зокрема, на парламентських виборах «Свобода» набрала на
Дніпропетровщині понад сім відсотків голосів, а в місцях розташування вишів та студентських
гуртожитків — ще більше. І це при тому, що, за деякими оцінками, було «вкрадено» приблизно
два-три відсотки. Але, що особливо цікаво, майже 50—60% опозиційного електорату
становлять люди з високим рівнем освіти — інтелігенція та середній клас. Чому так? Тому що
вони відчувають розчарування та безсилля, але в них є величезне бажання «дати відсіч» владі.
Такому іміджу відповідає не тільки Кличко з його потужними кулаками, а й свободівці.
Останнім часом, після обрання у Верховну Раду, вони своїми акціями — бійками, блокуванням
трибуни в парламенті, поваленням пам’ятників — домоглися підвищення рейтингу, а головне
— суттєво збільшили «впізнаваність». Я відстежую реакцію суспільства й можу сказати, що це
дуже помітно. Словом, шанси на перемогу в опозиції зростають, і якщо її лідери правильно
поводитимуться, це може дати свої результати вже на виборах 2015 року.
http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-ukrayini/peremoga-opoziciynogo-kandidataoznachatime-shcho-zmini-mozhlivi
"Будуть красти всі"
Леся Межва, "Газета по-українськи"
Сланцевий газ не принесе Україні енергетичної незалежності, натомість матимемо купу
екологічних проблем, вважає нардеп від "Свободи", голова комітету з питань екологічної
політики й природокористування Ірина Сех, 42 роки. До обрання в парламент вона очолювали
фракцію "Свободи" в Львівській облраді й виступала проти видобутку сланцевого газу в
Західній Україні.
— Конституція каже, що надра є власністю народу. Угоди на видобуток мають
погоджувати з місцевими радами, — пояснює Ірина Сех. — Донецька та Харківська облради
підтримали цю угоду, хоч не бачили її в очі (угода із компанією "Шел" на розробку Юзівського
родовища в Донецькій та Харківській областях. — "ГПУ"). Львівська облрада звернулася до
уряду з проханням включити наших представників до міжвідомчої комісії, яка займалася
сланцевим газом (готується угода між урядом та компанією "Шеврон" щодо Олеського
родовища в Львівській та Івано-Франківській областях). Але нічого цього не зробили.
Угода з "Шел" не пройшла екологічної, правової, фінансової експертиз. Так виглядає, що
на неї не поширюється українське законодавство. Вона вигідна фірмі "Геосервіс", яка в
розробці Юзівського родовища матиме 10 відсотків. А це компанія "сім'ї". Це операція
олігархічної групи осіб. Людей, на чиїх паях буде видобуток, навіть не спитають —
забиратимуть землю для так званих суспільних потреб.
На якій підставі ви говорите про екологічні небезпеки? У Сполучених Штатах
сланцевий газ успішно видобувають багато років.
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— У 2012-му американські спеціалісти підготували звіт "Сланцевий газ: екологічна і
нормативно-правова оцінка". Рекомендують внести 50 поправок до українського законодавства,
тоді можна думати про видобуток. Наприклад, за нинішньою угодою інвестор має право
безоплатно користуватися водою. Невідомо, де воду брати, що робити з відстійниками. Не
вказано, які хімічні речовини будуть використовуватися. Перевірка інвестора державними
органами може здійснюватися не частіше, ніж раз на три роки. А мова ж про площу 7 тисяч
квадратних кілометрів у Львівській області! — вигукує. — Інформацію, яку контролюючі
органи отримають під час перевірки, не матимуть права повідомити суспільству, оскільки вона
конфіденційна.
Тож Україна з того ґешефту не буде мати нічого, крім екологічних проблем. Юля сидить
за кабальні газові угоди. Хто буде сидіти за сланцеві угоди?
Якими дослідженнями ви оперуєте, говорячи про загрози для людей?
— Будуть красти всі — починаючи з Кабміну і закінчуючи тими працівниками, яких
компанія понабирає зі "своїх". Крастимуть пісок, цемент. І недотримання норми може
призвести до забруднення навколишнього середовища. У Львівській області є багато
мінеральних вод, курортів. Хочеться цю землю лишити більш-менш чистою.
Як пояснити, що в сусідній Польщі добувають сланцевий газ?
— Там добре налагоджене законодавство. Видобуток можна робити лише на
приватизованих земельних ділянках, коли людина отримала з того серйозну економічну вигоду.
У Польщі зараз починається антисланцевий рух. Вийшов документальний фільм Леха
Ковальського "Газова лихоманка". На прикладі міста Замость показано, які проблеми мають
місцеві жителі й фермери — погіршується фізичний і психічний стан населення, питна вода має
молочний осадок. Пил від піску, який використовувався при видобутку, викликав пневмоконіоз
і навіть рак легень.
У видобутку українського сланцевого газу не зацікавлена російська державна монополія
"Газпром". Вас не бентежить, що націоналістична "Свобода" стала по один бік із Кремлем?
— Взагалі невідомо, чи Україна отримає бодай кілька мільярдів кубометрів для власного
споживання. За підрахунками незалежних експертів, через 5-10 років Україна отримає від 2 до 4
мільярдів кубометрів газу з Юзівської площі. А щорічно Україна споживає 60-70 мільярдів
"кубів". То про яку незалежність ідеться?
По-друге, "Батьківщина" також зареєструвала законопроект про мораторій на його
видобування в Україні. Цей документ підтримає Удар.
Вочевидь, для економічної і політичної незалежності країни можна було б піти й на
певні ризики.
— Ризики дуже великі. Сланцевому газу можна знайти альтернативу з внутрішніх
ресурсів країни — це природний газ із власних родовищ, вугілля, шахтний метан,
електроенергія. А от альтернативи питній воді людство ще не придумало.
Що робитимете, коли видобуток почнуть без погоджень із громадами?
— Люди на Львівщині добре поінформовані, територія тут густо населена — народ
підніметься. У селах люди мають брати вила й виганяти тих, хто буде лізти на їхній город.
Запаси оцінюють у 7 трильйонів "кубів"
Сланцевий газ — природний газ, змішаний з твердою гірською породою — сланцями.
Залягає на глибині 2-4 км. Видобуток став можливий з розвитком технологій глибокого
буріння.
Роблять вертикальні свердловини, які на глибині 2-4 км переходять у горизонтальні.
Стінки свердловин укріплюють сталевими конструкціями, що унеможливлює забруднення
водоносних шарів. У свердловину під великим тиском подають суміш води та піску. Ця
технологія називається "гідророзривом". Вода проникає в сланці та витискає з них газ. Він
виходить на поверхню крізь інші скважини.
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Держслужба геології та надр оцінює перспективні запаси традиційного і нетрадиційного
газу на Олеській та Юзівській площах у 7 трлн "кубів". Україна споживає 50 млрд куб. м
блакитного палива на рік.
http://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_budut-krasti-vsi/484284
Пам'ятник Леніну стояв на могилах священиків
Сергій Дзех, "Газета по-українськи"
23 лютого біля пам’ятника Леніну в місті Охтирка на Сумщині зібралися комуністи та
”свободівці”. Перші планували встановити нову скульптуру замість зруйнованої. А другі —
знести рештки монумента. Між ними сталася сутичка.
— Розрушили, і слава Богу. Ленін у своє время тисячі церков ламав. А тепер і його,
ідоляку, скинули, — поправляє теплу хустку 66-річна Наталія Миколаївна з міста Охтирка
Сумської області. Стоїть навпроти зруйнованого пам'ятника Леніну 21 лютого об 11.45.
На 5-метровому бетонному постаменті стирчать ноги понівеченої скульптури. Четверо
чоловіків у куфайках молотками розбивають рештки. Дрібні уламки летять донизу. Їх
підбирають та ховають до кишень двоє підлітків. За 5 м від монумента — намет місцевого
осередку Компартії. Усередині двоє чоловіків середнього віку. Один їсть смажені пиріжки з
поліетиленової торби. Другий читає газету. На пластиковому столі лежить загальний зошит. У
нього збирають підписи городян, аби позбавити нардепа Ігоря Мірошниченка депутатської
недоторканності. 15 лютого він із 10 активістами обмотав пам'ятник тросом та вантажівкою ЗІЛ
зірвав із постаменту. Підписалися чотири тисячі місцевих жителів.
— Слишу, гепнуло, наче бомба взірвалась, — розповідає продавщиця дитячого магазину
"Балу" через дорогу від пам'ятника. — Одідвинула шторку, а там пилюка метрів на 20 стоїть.
Бігають люди, плескають в ладоші. Кричать "Слава Україні!". Міліціонери в сторони
поодходили. Жоден не підійшов.
Ігор Мірошниченко родом із сусіднього міста Лебедин, очолює Сумську обласну
організацію "Свободи". Народним депутатом став торік. Каже, скульптуру зруйнував на
прохання виборців.
— Фашист ваш Мирошниченко. И лозунги у него гитлеровские. Какого черта он в
Ахтырке делал? Ехал бы в свой Лебедин и рушил там что угодно, — чоловік із намета
комуністів утирає рукавом смалець із чорних вусів.
В Охтирці це був єдиний пам'ятник Леніну. Його встановили у 1940-х. Розташовували у
різних місцях. Кажуть, так робили навмисне, аби більше городян бачили вождя. 1972 року
перемістили до центру. В рідному місті Мірошниченка, за 60 км від Охтирки, є скульптури
Ілліча. Нардеп пообіцяв і їх поваляти.
Опівдні у сквері за монументом біля недобудованої церкви Успіння Божої Матері
Київського патріархату збираються два десятки активістів — прихильників знесення. Поперед
гурту вибігає "свободівка" 63-річна Валентина Луценко.
— Те чучело на церкві й кістках людських стоїть. Там до 1970-х дзвіниця була. Навколо
неї священиків хоронили. Кляті комуністи зірвали її, а вмєсто оцього ката поставили, —
розмахує руками. Висока, у чорному береті, губи густо нафарбовані червоною помадою, під
очима розмазана туш. — Жалко, що настоящих українців в Охтирці мало. Всі, що є, считай, тут
зібралися. А остальні — кацапи.
Біля натовпу зупиняється "шістка". З неї виходить міліціонер Євген Сліпченко.
— Нас визвав батюшка. Ленін находиться на орендованій церквою землі. Те, що січас
там молотками гепають, — незаконно, — пояснює. — Но, доки агресії немає, ми вмішуваться
не будемо.
За годину з постаменту злазять робітники.
— Молотком не подужаєш, — один спльовує на землю. — Треба кран.
Хвилин за 10 активісти розходяться.
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— Шо ти на мене очі свої вилупив? Іди до Сімонєнка за зарплатой! — кричить на
невисокого повного чоловіка в картузі нардеп від "Свободи" 37-річний Ігор Швайка. О 9.00 в
суботу, 23 лютого, біля пам'ятника Леніну зібралися комуністи та "свободівці".
Швайка з однодумцями планували знести рештки статуї з постаментом. Комуністи ж —
установити нового Леніна. Пам'ятник на заміну знайшли в Сумах. Попередньому вже відпиляли
ноги. Щойно робітники зробили арматуру для Ілліча — підійшли "свободівці". Приїхали з
Ромен, Сум і Тростянця. Здебільшого молоді, дехто в чорних окулярах, кілька людей прикрили
хустками ніс і рот. Швидко займають територію під монументом.
Приїздить нардеп від комуністів 38-річна Вікторія Бабич. Вона уродженка Охтирки,
керувала місцевим відділенням КПУ. Починає кричати на "свободівців", обзиває їх фашистами,
націоналістами, мраззю. Хтось звертається до міліціонера, пропонує затримати Бабич за
публічні образи.
Син депутатки 17-річний Олександр вигукує:
— Хто ви такі? Шо вам позволєно? Які ви патріоти, ви бандерівці! А я чєловєк! Я
житель цього города! Давай валі вмєстє со своїми друзьями!
Хтось зі "свободівців" ставить Олександру підніжку. Той падає. Вікторія Бабич біжить
до гурту, лається.
О 9.40 біля пам'ятника збираються приблизно 200 людей. Комуністів — більшість. Вони
скандують: "Ленин! Партия! Комсомол!", "Нет фашизму в Ахтырке!". З іншого боку кричать:
"Слава Україні! Героям слава!", "Комуняку на гілляку!" Активіст від "Свободи" пирскає
сльозогінним газом. Перепадає й Вікторії Бабич.
— Это уже покушение на народного депутата! Еще и руку три раза вывернули! —
кричить вона. Дістає мобільний, починає дзвонити. У неї — білий айфон останньої моделі.
О 10.30 з'являється "Беркут". Відтісняє "свободівців", оточує їх. Олександр Бабич із
друзями знаходять у парку дохлу ворону, вкидають її в коло. Починають жбурлятися курячими
яйцями. Влучають у "беркутівців" та міліціонерів.
Навпроти монумента триває мітинг прихильників комуністів.
— Давайте кожен напише заяву на ім'я Мірошниченка, щоб заплатив за моральну шкоду,
— закликає ведучий. — Якщо п'ять тисяч вимагатимуть по 100 гривень, "Свобода" заплатить
півмільйона і більше жодного пам'ятника не зніме.
Люди відгукуються охоче. Але після зауваження, що мають бути готові до допитів у
міліції, бланки заяв беруть через раз.
У місті тротуари в ямах і тріщинах, на дорогах латки, пішохідні зебри стерлися. Їздять
лише маршрутки-"газелі" на 15-20 осіб. Працюють два супермаркети — "АТБ" та "Екомаркет".
Півтора року тому вперше відкрили фаст-фуд.
У центрі зустрічаємо настоятеля храму Успіння Божої Матері — Андрія Бринчака. Він
приїхав жовтими "жигулями".
— Земля під пам'ятником орендована церквою до 2016 року, — говорить отець Андрій.
— Тільки ми можемо щось на ній рушити чи будувати.
…— Літом хочемо переїхати в церкву, що біля Леніна строїться. Зведем капличку і
дзвіницю. Буде великий соборний комплекс, — виносить з вівтаря картонний макет майбутньої
споруди. — Головне, щоб нам ніхто не заважав. Я комуністам так і кажу: "Права відновлювати
статую Леніна у вас немає". В міліцію, прокуратуру і міську раду листи відправив. Повинні
проконтролювати, щоб ніяких пам'ятників ніхто не ставив.
87 радянських пам'ятних знаків установлені в Охтирці Сумської області. Це меморіальні
дошки, барельєфи, пам'ятник солдатам, загиблим під час Другої світової. Зруйнований
"свободівцем" монумент Леніна два роки тому реставрували…
http://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_pam-yatnik-leninu-stoyav-na-mogilahsvyaschenikiv/484334
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Інтернет-ЗМІ
Игорь Калетник: «До Верховної Ради почали ходити навіть ті депутати, яких не
було 3-4 роки»
Обозреватель
Чергова сесія Верховної Ради відкрилася у п’ятницю 22 лютого із майже тритижневою
затримкою. Блокування опозицією парламентської трибуни закінчилось ухваленням змін до
Регламенту Верховної Ради, які дозволять посилити контроль за персональним голосування
народних депутатів. Чи допоможуть ці нововведення навести лад із волевиявленням у
парламентській залі, а також, навіщо Україні смертна кара і пам’ятники Леніну – про це
"Обозреватель" говорив із першим заступником голови Верховної Ради Ігорем Калєтніком.
В п’ятницю, 22 лютого, Рада нарешті запрацювала після майже тритижневого
блокування і відразу ухвалила зміни до Регламенту, які передбачають, зокрема, вилучення
карточки, якщо нею проголосував інший депутат і переголосування законопроекту, який був
прийнятий з порушенням персонального голосування. Як Ви вважаєте, такі зміни розв’яжуть
проблему неперсонального голосування?
- Знаєте, проблема персонального голосування стоїть вже 20 років: ніхто ніколи не
дотримувався цієї норми. Зрозуміло, що це питання потрібно було вирішувати. Але
вирішувати його таким шляхом, щоб заблокувати роботу парламенту майже на місяць - це
неправильно.
Нині проблему персонального голосування вже настільки "пропіарили", що тільки цим
всі й будуть цікавитися. ЗМІ будуть дивитися, чи сам депутат голосує чи ні. Зрозуміло, що
жоден керівник фракції не дозволить, щоб спаплюжили його імідж неперсональним
голосуванням.
Події останніх тижнів суттєво дисциплінували депутатів. Вони відчули, що проблема
вийшла за стіни Верховної Ради, нею цікавиться громадськість. Шансів у народного депутата
не ходити місяцями на роботу, як це було раніше, немає жодних.
Я знаю, що кожен керівник фракції поставив вимогу своїм депутатам: не ходиш на
пленарні засідання – поступися місцем тому народному депутату, який буде працювати. Тобто
склади мандат і йди займайся бізнесом чи іншими питаннями.
Особливо жорстко така вимога поставлена перед депутатами фракції Партії регіонів. І є
результати.
Наприклад, у попередній четвер у Верховній Раді в залі не було жодного вільного місця.
Я бачив там навіть тих депутатів з попереднього скликання, кого я не бачив останні три-чотири
роки.
Але не потрібно шукати переможця в цій ситуації. Не повинні опозиціонери виступати,
що це вони домоглися, примусили, що буде так, як вони сказали. Вони не мають права це
говорити принаймні через те, що їх меншість. І ніколи меншість не буде диктувати вимоги
більшості.
Щодо сенсорної кнопки… Думаю, вводити її недоцільно, бо вона не працює так, як
треба, вона не унеможливлює голосування за іншого народного депутата. Розробити нову
систему – така ідея є. Але питання в тому, наскільки вона буде ефективна, скільки часу треба
буде, щоб вона почала працювати і треба порахувати, скільки коштуватиме її створення.
Тобто уже немає загрози розпуску парламенту? Окремі політичні сили на хвилі
затяжного блокування навіть почали готуватися до перевиборів. Так, "Свобода" оголосила, що
розгортає передвиборні штаби у регіонах. Чи розглядала КПУ можливість перевиборів?
Загрози розпуску парламенту не було і бути не може.
Перевибори абсолютно не потрібні державі. Вони насправді не потрібні і жодній
політичній силі, тому що політичний розклад, навіть якщо б вибори і відбулися, майже б не
змінився, адже виборці за такий короткий час навряд чи змінили свої симпатії.
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Є відповідні приклади й в інших сусідніх державах. Зокрема, Молдова сьогодні знову на
межі дострокових парламентських виборів.
В аналогічній ситуації парламент Молдови перебував у 2010 році, і перевибори таки
відбулись. Але результат і конфігурація політичних сил у Парламенті країни змінились
несуттєво, в межах кількох депутатів. І таким чином від цього страждала лише держава, від
цього витрачали кошти платників податків. А реально суттєвих політичних змін не відбувалося.
Тому і у нас питання перевиборів не стояло на порядку денному.
І про це ми заявляли з самого початку. Розпустити Раду, якщо вона 30 днів не працює, –
це право Президента, а не обов’язок. Всі політичні сили намагалися щоденно бути в діалозі,
кожен висловлював свою позицію і бачення забезпечення ефективності роботи Верховної Ради.
І як перший крок – дійшли згоди цієї п’ятниці.
Те, що питання особистого голосування було підняте – пішло на користь Верховній Раді
України. Хоча депутати не повинні були вирішувати його шляхом ультиматумів.
Між тим в Партії регіонів кілька основних спікерів говорили про можливість проведення
перевиборів за мажоритарною системою. Зокрема, перший заступник фракції Партії регіонів
Михайло Чечетов заявляв, що у разі потреби більшість зайде у зал, "інтелігентно" на п’ять
хвилин розблокує Раду і ухвалить потрібний закон. З вами як з колишніми партнерами по
більшості у Раді попереднього скликання Партія регіонів такий сценарій обговорювала?
Наша політична сила перевибори взагалі не обговорює. Ми вже розуміємо, що їх не
буде. Нехай ті політичні сили, яким дав вотум довіри український народ, зараз себе проявлять і
покажуть, що вони вміють робити, окрім того, що блокувати трибуну.
У підвішеному стані зараз і питання довиборів у шести мажоритарних округах – в п’яти,
де ЦВК не змогло встановити вибори, і шостий округ у Севастополі, переможець по якому
Павло Лебєдєв пішов працювати до Кабінету міністрів. КПУ вже визначилася, кого висуватиме
на цих округах? Вони підуть як представники від комуністів чи як самовисуванці?
У нас є кандидатури. Більше того, є і самовисуванці, які підтримують наші програмні
принципи, але вони не є членами Компартії, бо процедура вступу доволі складна і тривала – до
довиборів можуть і не встигнути. Вони готові йти як самовисуванці, а в разі перемоги готові
вступити до фракції Комуністичної партії.
А хто конкретно піде від КПУ?
Це Євген Царьков, Василь Пархоменко, Катерина Самойлик. Думаю, шанси у них
надзвичайно високі.
А хто з самовисуванців?
Це досить відомі люди, авторитетні, які теж мають шанси на перемогу.
Як Ви вважаєте, депутати мають отримувати заробітну плату за час, поки Рада не
працювала? І чи будуть її отримувати депутати від Комуністичної партії?
Однозначно треба позбавляти заробітної плати тих депутатів, які є ініціаторами і
організаторами блокування. Повністю треба позбавити заробітної плати всі три фракції, які
зупинили роботу Верховної Ради майже на три тижні.
Що стосується Компартії, то представники нашої фракції щоденно у визначений термін
приходили на своє робоче місце, були налаштовані на роботу, на законотворчість, регулярно
приходили на засідання комітетів. Неправильно говорити по те, що сьогодні представники
фракції КПУ, так само як і решта депутатів від Партії регіонів, позафракційних депутатів, які не
брали участі в блокуванні, мають відповідати за інших, які не давали змоги парламенту
працювати в нормальному режимі.
Комуністи порушили питання про висловлювання недовіри уряду Миколи Азарова, якщо
до кінця лютого не буде надано програму дій Кабінету міністрів. Що конкретно вас не
влаштовує в роботі уряду?
Наскільки мені відомо, Кабінет міністрів 27 лютого на своєму засіданні має затвердити
програму діяльності уряду. В уряді відразу відреагували після того, як голова нашої фракції
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Петро Миколайович Симоненко висловив гостре занепокоєння і виклав нашу принципову
позицію. Але ми ще досить детально проаналізуємо саму програму діяльності і подивимося,
наскільки вона відповідає тим зобов’язанням, які на себе брав прем’єр-міністр, коли зустрічався
з нашою фракцією під час висунення на посаду очільника уряду.
До речі, свою підтримку кандидатури Азарова на посаду прем’єра КПУ пояснювало
обіцянкою Миколи Азарова максимально сприяти вступу України до Митного союзу. Чому, повашому, Україні краще буде у Митному союзі, ніж у ЄС?
Так, прем’єр-міністр висловлював своє бачення розв’язання проблем у галузі медицини,
освіти, економіки, яке було подібне до нашого. Збігалося і бачення щодо Митного союзу.
Прості цифри: 56 млрд доларів - товарообіг з Митним союзом. Це майже 40% від
загального обсягу зовнішньої торгівлі України у 2012 році. І в той же час товарообіг з ЄС - 43
млрд.
ЄС готовий купувати в Україні переважно сировину. А до нас імпортувати готову
продукцію з додатковою вартістю. Продукція української промисловості Європі не потрібна. В
той же час Росія, Білорусь і Казахстан вже сьогодні є найбільшими покупцями продукції
української промисловості, і з вступом до Митного союзу наші можливості експорту тільки
зростуть.
Крім того, ми можемо отримати преференції при купівлі енергоносіїв. Це вже сьогодні є
предметом переговорів з російським урядом, але поки - вони безрезультатні. До речі,
енергоносії займають 68% імпорту з країн Митного союзу за результатами роботи в 2012 році.
Здешевлення енергоносіїв для України – це одночасно можливість здешевити нашу продукцію.
Компартія ініціює проведення всеукраїнського референдуму з питання приєднання до
Митного союзу. Український народ має дати свою відповідь, яким він бачить
зовнішньополітичний шлях нашої держави. Думаю, що ми дуже швидко зберемо 3 мільйони
підписів, які необхідні для того, щоб ініціювати референдум на загальнонаціональному рівні.
Майже стільки ж людей проголосували за комуністів на парламентських виборах в жовтні 2012
року.
Давайте трохи змінимо тему. Днями свободівці знесли пам’ятник Леніну в Ахтирці.
Очолював це дійство ваш колега по парламенту, нардеп Ігор Мирошниченко. Як Ви розцінюєте
такий прояв ідеологічних позицій ваших політичних опонентів?
Знаєте, пригадується такий вислів: "Є люди, що стають тваринами, як тільки з ними
починають поводитися, як з людьми".
Події в Ахтирці, а також дії мера міста Сум, який своїми заявами і тільки разпалював
пристрасті, свідчить, що у цих людей недостатньо виховання. Свободівці показали вкрай
негативний приклад і мають понести за це передбачену законом кримінальну відповідальність.
Ми живемо у правовій державі. І нічого не можна робити силою. Силою не можна
вибивати двері в Київраді, не можна зносити огорожу біля Верховної Ради, не можна бити
міліцію, не можна руйнувати
пам’ятники. І неможливо прикриватись депутатською
недоторканністю для того, щоб безкарно робити такі речі.
Переписувати історію не потрібно. Без минулого немає майбутнього і у людини, і в
державі. В центрі Відня, наприклад, стоїть великий пам’ятник радянському солдату – воїнупереможцю. Нікому в голову там не приходить його знести.
Правоохоронні органи і Генеральна прокуратура повинні дати дуже серйозну правову
оцінку тому, що відбувається в Україні. І є вже відповідне звернення нашої партії до
Генпрокурора.
А як Ви взагалі ставитесь до встановлення пам’ятників контроверсійним особам, які
викликають дуже суперечливе ставлення у суспільстві. Наприклад, кілька років тому Ваші
запорізькі однопартійці намагалися встановити бюст Сталіну…
У нас на Західній Україні, в Івано-Франківську, Коломиї, просто в багатьох селах, вже
встановлені пам’ятники Бандері. А пам’ятник Сталіну, до речі, ставили на території обласного
комітету КПУ, на приватній території, а не на центральній площі міста.
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Комуністична партія України йшла на вибори з дуже популярними серед населення
гаслами. Наприклад, ви обіцяли повернути стратегічні підприємства державі, повернути для
жінок пенсійний вік у 55 років, для чоловіків – 60, обіцяли податок на розкіш. Щось з цього
робиться?
Безперечно, всі відповідні законопроекти вже зареєстровані у Верховній Раді.
Законопроект щодо пенсійного віку перебуває на розгляді у комітеті соціальної політики.
Більше того, ми бачимо, як нове керівництво міністерства розкритикувало саму пенсійну
реформу. Тобто вже сьогодні всі відкрито говорять про те, що очікуваного результату вона не
принесла.
Тому ми не просто будемо наполягати, ми впевнені, що нас мають підтримати колеги з
інших фракцій у голосуванні за скасування пенсійної реформи. За повернення пенсійного віку
55 років для жінок і 65 для чоловіків, за зменшення обов’язкового трудового стажу.
Інший наш законопроект щодо податку на розкіш передбачає ширший, ніж в урядовому
законопроекті, перелік предметів, які ми пропонуємо визначити розкішшю. Наприклад, я вам
наведу лише одну цифру. В Україну за 2012 рік в режимі імпорту (тобто зі сплатою відповідних
митних зборів) ввезено 159 яхт, а 2 тисячі яхт завезено начебто на тимчасове перебування,
тобто мито за них не сплачується. Але ми всі розуміємо, що це форма ухиляння від сплати мита
і податків. У нашому законопроекті ми хочемо обмежити тимчасове ввезення 10 днями, а далі
яхта має бути вивезена. А в разі повторного ввезення має бути відмітка, яка свідчить про те, що
яхта була за кордоном в іноземному порту. Таким чином ухилятися від сплати податку на
розкішні яхти буде неможливо.
Крім того, є маса інших проблем, якими зараз має займатися парламент. Не секрет, що у
нас у минулому скликанні законом вивели з-під тендерних закупівель низку послуг. Їхня
загальна сума сягає сьогодні 250 млрд грн. Закон про державні закупівлі ухвалили у 2010 році,
проте за останні три роки в нього було внесено 28 змін! І вже 6 нових законопроектів, якими
пропонують змінити порядок процедури державних закупівель для тієї чи іншої галузі,
зареєстровані у парламенті 7 скликання.
Система державних закупівель сьогодні – непрозора. Вона дає можливість отримувати
непрозорі доходи за домовленістю між розпорядником коштів і суб’єктом, який має
здійснювати роботу. Ці доходи зараз сягають вже і 40 %, і 50 %.
Це і при закупівлі техніки, і при закупівлі комп’ютерного обладнання, при виконанні
робіт. Це вже стало загрозою державі, загрозою національній безпеці. Ось чим насамперед має
займатися парламент.
Ваша політична сила розробила ще один резонансний законопроект, який стосується
повернення смертної кари, скасованої в Україні 13 років тому. Чи не дочасна ця ініціатива,
враховуючи, м’яко кажучи, недосконалість нашої правової та судової системи? У нас
правоохоронці вибивають свідчення у людей і ті зізнаються у всьому, що завгодно. Хто може
гарантувати, що не будуть страчені невинні люди?
Ви правильно сказали. Але це різні речі – коли вибивають свідчення, йдеться вже про
ефективність правоохоронної системи і про відповідальність як наслідок за вчинений злочин.
Ми передбачаємо смертні вироки в тих випадках, коли вже ні у кого не виникає сумнівів у
тому, хто вчинив злочин. У нашому законопроекті передбачені і запобіжні засоби, щоб смертна
кара не була використана щодо безвинної людини: є відстрочка виконання на півроку, суд
присяжних, можливість оскарження відповідного рішення.
Насправді більше половини українців підтримують ідею повернення смертної кари. У
нас в рази виросла злочинність . У порівнянні з 90-ми роками, коли тільки формувалися
організовані злочинні групи, було здійснено менше умисних вбивств, ніж у 2000-му році, коли
було зафіксовано 4 тисячі умисних вбивств.
Смертна кара, за нашим законопроектом, передбачається за розбій, поєднаний з
насильством, за умисне вбивство, за терористичний акт, за торгівлю наркотиками в особливо
великих розмірах. Статистика показує, що щороку 150 тисяч людей стають наркозалежними. І
кожен 10-й злочин здійснюється саме такими людьми.
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Між тим, на території України вже десятки років проживають нелюди, які засуджені за
вбивства, і при цьому їх утримують платники податків. Давайте скажемо, чи заслуговує право
на життя той самий пологівський маніяк Ткач, який вбив понад сто людей. Ні в кого ж немає
сумнівів, що це він вчинив ці злочини. Чи Онопрієнко, який вбив понад 50 людей? Чи
"дніпропетровські маніяки" Саєнко і Супунюк, які по-звірячому вбивали людей і знімали це на
відео?
58 країн світу застосовують нині смертну кару, зокрема і США. Смертна кара у них діє
на території 33 штатів. Я запитував у американського посла Джона Теффта, як вони
співпрацюють з ЕС, де немає такого покарання. Теффт підкреслив, що і у них це дуже
дискусійне питання, але США визнали, що застосування смертної кари не є порушенням
міжнародних зобов’язань.
У своїх попередніх інтерв’ю Ви неодноразову говорили, що остерігаєтесь поглинання
Митної служби Податковою у складі новоствореного Міністерства доходів і зборів. Після
перших місяців роботи міністерства, чи можна говорити, що зберігся паритет двох служб у
новому міністерстві чи якась зі служб бере гору?
Наскільки мені відомо, ще не затверджена структура міністерства, і це дуже погано. В
нове міністерство не призначено жодного чиновника, окрім міністра. Ні з Податкової, ні з
Митної служби. Тому неможливо сказати, що у когось є якийсь пріоритет – немає ні в одних, ні
в інших. Є міністр, створене міністерство і немає жодного призначеного керівника.
Що це означає? Що кожен з понад 60-ти тисяч податківців і 17-ти тисяч митників щодня
приходять додому і думають – мене візьмуть в нову структуру чи ні. І так триває вже два місяці.
Тут потрібно ставити крапку, потрібно швидко призначати людей на посади. Тоді
зможемо говорити про ефективність міністерства.
Ви зараз можете порівняти надходження від митниці у січні 2012-го і у січні 2013-го?
7,7 мільярдів гривень надходжень до бюджету було отримано у січні 2013 року.
Очікувати блискавичного зростання митних та податкових платежів за підсумками січня місяця
було б передчасно.
По-перше, структура створена не так давно. По-друге, за січень робити висновки тим
більше не можна. У січні традиційно знижуються обсяги торгівлі, обсяги економічного
зростання, а відповідно і обсяги зовнішньоекономічних операцій.
Найголовніше. У січні переукладаються всі зовнішньоекономічні контракти. Тому те,
про що домовляється бізнес у січні по імпорту і експорту, буде реалізоване найраніше у
лютому. Січень – це місяць, так би мовити, відкладеного імпорту-експорту, те, що не встигли
оформити з минулого року.
Стосовно падіння ділової активності у січні. Ці слова підтверджує той факт, що фізичні
обсяги імпорту впали на 27%. А оподаткованого імпорту - майже на 17%. Але при цьому
податки залишилися майже на одному рівні.
http://obozrevatel.com/interview/86124-kaletnik-do-verhovnoi-radi-pochali-hoditi-navit-tideputati-yakih-ne-bulo-3-4-roki.htm
«Юле Волю». «Батькивщина» стартовала на киевских выборах
Главком
25 февраля у оппозиции в целом и «Батькивщины» в частности был тройной повод
провести в Киеве митинг. Во-первых, сегодня в Брюсселе открывается саммит Украина-ЕС.
Тема Тимошенко на этом действе поднималась 100%, и послать в Брюссель красочную
картинку многочисленных манифестаций в поддержку Юлии Владимировны было неплохим
технологическим ходом.
Во-вторых, сегодня страна отмечала третью годовщину инаугурации Президента
Виктора Януковича. Пропускать такой повод для оппозиции было бы вообще преступно. Тем
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более, что в день саммита в Брюсселе милиция не стала бы портить информационный фон,
устраивая силовые разгоны.
И третья, но не менее важная причина – киевские выборы на носу, руководитель
столичной «Батькивщины» Юрий Одарченко даже сумел выдвинуть своих людей в Киевсовет.
Как уже сообщал «Главком», в пятерку списка фактически попали заместители Одарченко по
ячейке Трищанович и Федоренко, Татьяна Мелихова, а также десять глав районных
организаций. Также было определено несколько десятков претендентов на мажоритарные
округа. По последним данным, несмотря на недовольство ряда видных партийцев, такая
комбинация согласована с Александром Турчиновым.
А потому сегодняшний день был прекрасным поводом стартовать, поиграть мышцами, а
потенциальным кандидатам показать недругам, что эта команда на что-то способна, хотя бы
собрать массовку для многотысячного митинга, да еще и на морозе. Даже марш протеста
назвали соответственно: «Киевляне против политических репрессий».
Собрать удалось около 6-8 тысяч, хотя Александр Турчинов озвучил цифру в 10 тысяч
человек. Часть из них явно выглядела чужими на этом действе, что порождало подозрения в
«проплаченности» части собравшихся. Хотя были и рьяные сторонники оппозиции.
Колонну сформировали на Европейской площади, перекрыли улицу Грушевского и
пошли вверх к Кабинету министров. Основную массу народу составляли представители
«Батькивщины» с партийной символикой, немного держателей флагов Европейской партии
Николая Катеринчука. Его также называют в числе кандидатов на мэрские выборы, хотя самого
Катеринчука сегодня не было.
Ну и десяток-полтора знамен «Свободы», хотя руководства партии не было – за всех
отдувался глава киевской ячейки, нардеп-мажоритарщик Андрей Ильенко.
Представителей «Удара» и его знамен на этом «празднике жизни» не было, что в
очередной раз доказывает возрастающее напряжение на киевском мэрском фронте между
«Ударом» с одной стороны, и «Батькивщиной» и «Свободой» - с другой.
Главным поводом для манифестации был саммит с ЕС и тема Тимошенко, отсюда и
главные лозунги – «Юле Волю, Украине – Европу», ну и всякие вариации на тему «Банду –
Геть!», «Пшонку на тушонку!» и прочие.
Милиция сегодня была мягче шелка и добрее самой Матери Терезы. Оппозиция
перекрыла улицу Грушевского – не беда, прошли под Кабмином, ноль реакции, повернули на
Институтскую и пошли к Банковой – и снова не видно сотен бойцов Беркута. Такое
впечатление, что милиции в этот день вообще в центре не было. Лишь на Банковой стояли пара
автобусов, и то с них никто так и не вышел. За шествием митингующих не бегало милицейское
начальство и не координировало действия силовиков.
Очевидно, что в день брюссельского саммита милиции дали команду не лезть на рожон
и ни в коем случае не дать картинку избитых оппозиционных депутатов, как было не так давно
в Гостином дворе. Зачем портить Януковичу европейский бенефис?
Без особых проблем шествие прошло мимо улицы Банковой и направилось на Майдан
проводить митинг. Во главе колонны шли Александр Турчинов, Юрий Одачренко, к ним время
от времени примыкал Арсений Яценюк. Чуть дальше были Вячеслав Кириленко, Николай
Томенко, Андрей Пышный и прочие.
На майдане соорудили небольшую сцену и провели часовой митинг. Приоритетность
выступающих также вызвала некие вопросы по поводу киевских избирательных раскладов в
Батькивщине. Открывал действо Александр Турчинов, потом клеймил преступную власть
Вячеслав Кириленко, Андрей Ильенко, Николай Томенко и Арсений Яценюк. А главным
героям дня оказался не лидер Объединенной оппозиции, а глава киевской «Батькивщины»
Юрий Одарченко. Именно он получил последнее слово и на правах хозяина провел голосование
за резолюцию митинга «За европейский путь Украины и против политических репрессий.
Которую Одарченко пообещал передать руководству ЕС.
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Закончилась «рекламная акция» руководителя киевской «Батькивщины» и его будущих
кандидатов на выборы костюмированным действом - стебом с Януковича. В былые времена
милиция сразу такое бы пресекала, но сегодня чудак в маске президента без проблем спел
блатную песню: «По понятиям живу, у меня все в шоколаде… голуби летят над нашей зоной,
ну и хрен с ними, пусть себе летят». И под конец его же пришибли венком.
Сегодняшняя акция показала, что пока Одарченко держится в киевской «Батькивщине»,
а назначенные им кандидаты сумели собрать массовку. Но не без проблем – журналисты
смогли зафиксировать раздачу денег.
http://glavcom.ua/articles/10085.html

Блоги
Анатолій Гриценко: "Вопрос с баней решен – бани не будет"...
pravda.com.ua
Це з армійського гумору. А от заява міністра Лавриновича - це вже серйозно, це позиція
Януковича & Co: список корупціонерів має бути ЗАКРИТИМ!
Моя позиція – прямо протилежна: "Родина должна знать своих героев!" Я її виклав у
законопроекті N2082 від 23.01.2013р. – Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні
правопорушення має бути ВІДКРИТИМ!
Ясна річ, пропрезидентська більшість проект 2082 не підтримає і законом він не стане.
Доки Янукович на Банковій принаймні...
І ще одне – Лавринович говорить про відкритий доступ громадян до судових рішень
судів загальної юрисдикції. Насправді це не зовсім так, бо там є "фільтр" – Державна судова
адміністрація: вона вирішує, які рішення судів будуть відкритими для доступу громадян, а які –
закритими.
І тут моя позиція прямо протилежна: усі судові рішення судів загальної юрисдикції –
мають бути відкритими, без жодних "фільтрів"! Для цього я зареєстрував законопроект N2081
від 23.01.2013р. (тексти обох проектів є на сайті Ради).
Напевно, проект 2081 так само буде відхилений нинішнім складом Ради. Боїться
Янукович прозорості, ой як боїться:)
Для чого, спитаєте, пишу проекти, які не мають шансів стати законами? Принаймні, щоб
Ви бачили, що в країні є не просто опозиція – є альтернатива. З усіх ключових питань вона є,
відмінна або повністю протилежна помислам і рішенням Януковича & Co...
http://blogs.pravda.com.ua/authors/grytsenko/512c81e2685e6/
Борис Тарасюк: «Саміт Україна-ЄС: читайте між рядків або переклад з
дипломатичної мови»
pravda.com.ua
Саміт Україна-ЄС став надбанням історії. Спільна заява, виступи учасників і коментарі
знову дають підстави говорити про дві відмінні оцінки Саміту з боку двох сторін. Українська
влада замовчувала існування гострих проблем, що вона створила у взаєминах з ЄС, керівники ж
ЄС у дипломатичній формі наголосили на них і знову нагадали, що без поступу у вирішенні
трьох системних проблем (вибіркове правосуддя, виборчі проблеми і обіцяні реформи) не буде
підписання у листопаді ц.р. у Вільнюсі Угоди про асоціацію. Причому українській владі чітко
сказали, що термін для виконання вона має не до листопада, а до травня ц.р.
Нагадаю, що Саміту передували досить драматичні події. Вперше в історії наших
взаємин відбувся відхід від щорічного принципу, коли Саміт перенесли з 2012 на цей рік. Це
був негативний сигнал з боку ЄС. До цього слід додати 3 критичні резолюції Європарламенту,
Висновки Ради ЄС, численні негативні месиджі з боку керівництва структур ЄС, критичні
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оцінки з боку окремих столиць. За весь 2012 рік Президента України не прийняли з офійійним
візитом в жодній столиці країни-члена ЄС. Згадаймо також бойкот саміту країн Центральної
Європи, що мав відбутися у травні у Ялті... Словом, українська влада створила вкрай негативне
тло напередодні Саміту у Брюсселі.
Що ж у підсумку було сказано на Саміті в перекладі з дипломатичної мови:
- без суттєвих кроків з боку української влади по вирішенню проблем у 3-х сферах не
буде підписання Угоди про асоціацію;
- на заваді цьому стоїть проблема застосування "вибіркового правосуддя", зокрема, щодо
Юлії Тимошенко і Юрія Луценка;
- Уряд має зупинити відхід від своїх зобов'язань перед СОТ;
- має відбутися якнайшвидше реформування прокуратури, судової системи, міліції;
- українська влада має налагодити "конструктивну співпрацю" з опозицією і
громадянським суспільством...
Ось далеко не повний перелік претензій до української влади і одночасно "домашнє
завдання" для неї до травня цього року. Чи здатна українська влада виконати його? А ви як
думаєте?
http://blogs.pravda.com.ua/authors/tarasyuk/512bca3f50ee7/

Телебачення і радіомовлення
Україна має шанс, підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом
5 канал, Час новин
Ігор ТАТАРЧУК, ведучий: Україна має шанс, щоб у листопаді у Вільнюсі підписати
угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Для цього до осені Київ має виконати взяті на
себе зобов'язання, - йшлося на саміті "Україна-ЄС", який завершився в Брюсселі.
Андрій ЖИГУЛІН, кореспондент: Саміт останньої надії. Задля того, щоб остаточно
визначитися з майбутнім відносин між Києвом та Брюсселем, європейські чиновники роблять
хід конем. Замість мови офіційних заяв вони переходять з українським президентом Віктором
Януковичем на тет-а-тет. 16-й довгоочікуваний саміт "Україна-ЄС", який переносили
неодноразово, став особливим. Про те, що все відбуватиметься не за офіційними канонами, стає
зрозуміло за 20 хвилин після початку. Зустріч тет-а-тет затягується одразу на одну, а потім на
цілих дві години. За зачиненими дверима чільники Європейського Союзу влаштовують Віктору
Януковичу приватний іспит на демократію. Від неформальних розмов керівники України та ЄС
перериваються лише на невелику офіційну пленарну частину, де підписують документ про
покращення українського бізнес-клімату і визначаються з фінансовою допомогою на 610
мільйонів євро для Києва. А далі усамітнюються на ланч. І знову перебирають всі часові межі.
Після годинної затримки на прес-конференції європейські високопосадовці зазначають: їм
вдалося почути від Януковича певні слова надії.
Герман ван РОМПЕЙ, президент Ради Європейського Союзу: "Зараз є історична
можливість зробити прорив у відносинах між ЄС та Україною, підписавши угоду про
асоціацію, а також угоду про вільну торгівлю до саміту у Вільнюсі в листопаді".
Жозе Мануель БАРРОЗУ, голова Єврокомісії: "Я очікую конкретних дій за трьома
головними напрямами, які ми погодили: зміни у виборчому законодавстві, політичні й
економічні реформи та питання вибіркового правосуддя. Ці проблеми треба вирішити
найближчим часом. А ми за цим пильно стежимо".
Андрій ЖИГУЛІН, кореспондент: І умови жорсткі, та й часу на виправлення помилок в
України лише до травня. Янукович зізнається, що розмова була нелегкою. Утім визначальною.
Віктор ЯНУКОВИЧ, Президент України: "Я впевнено заявляю, що Україна докладе всіх
зусиль, щоб визначені завдання були виконані якісно та вчасно. Сподіваюся і на такий самий
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відповідальний крок з боку Європейського Союзу. Впевнений, що сьогоднішня зустріч надасть
потужного імпульсу для досягнення наших спільних цілей. Моя розмова з керівництвом
Європейського Союзу дає мені підстави для оптимізму".
Андрій ЖИГУЛІН, кореспондент: Український Президент вкотре додає: Європа –
стратегічне майбутнє для Києва. І знову запевняє як місцевих журналістів, так і своїх візаві:
болюче для Брюсселю питання Митного союзу з Росією не на часі. З Москвою Київ шукатиме
свої шляхи розвитку.
Незадоволені політикою Президента зранку у столиці влаштували марш протесту
ICTV, Факти
Інна ШЕВЧЕНКО, ведуча: А незадоволені політикою Президента сьогодні зранку у
столиці влаштували марш протесту. За даними міліції, мітингувальників було близько 2 тисяч,
натомість опозиціонери заявляють, що на вулиці вийшло 10 тисяч українців. Ходу проти
політики Президента та за євроінтеграцію України очолили народні депутати із "Батьківщини" і
"Свободи". Пройшовши центральними вулицями Києва, опозиціонери провели годинний мітинг
на Майдані Незалежності й ухвалили резолюцію на підтримку євроінтеграції. Цей документ
планують передати у Брюссель. Головна ж вимога сьогоднішнього протесту – припинити
політичні репресії.
Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції "Батьківщина": "Ми хочемо, щоб Україна була
частиною Великої Європи, ми хочемо, щоб наші політичні побратими - наша Юлія і наш Юра –
вийшли з тюрми. Ми хочемо, щоб в країні була подолана корупція".
В Киеве прошли акции за и против саммита Украина-ЕС
Интер, Подробности
Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: Открытие Саммита Украина-ЕС отметили сегодня и в
украинской столице. Кто флешмобом, а кто маршем. Колонна во главе с лидерами оппозиции
прошла по центральным улицам Киева. И на некоторое время заблокировала движение на
дорогах. Митингующие требовали освобождения Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, а также высказали свое мнение относительно сближения с ЕС. Репортаж Ирины Баглай.
Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Ранее утро в столице. На Майдане Незалежности
стартует флешмоб. Как Украине стать европейской державой - демонстрирует молодежь.
Любовь АКУЛЕНКО, участница акции: "Ми молоде покоління, хочемо жити в
нормальній європейській країні. І своєю акцією ми показали, як можна за 2 хвилини з України
зробити європейську країну".
Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Спустя час - чуть дальше - сборы активистов старшего
поколения. Место символично - Европейская площадь. Ровно в 10 утра под флагами
оппозиционных партий по проезжей части идут активисты. Маршируют, чтобы поддержать
европейское будущее Украины. Его они видят с освобожденными из тюрьмы Юлией
Тимошенко и Юрием Луценко. Первые споры вокруг численности митинга. Заявляли 7 тысяч,
но пришло гораздо больше, - отмечают лидеры оппозиции.
Александр ТУРЧИНОВ, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина": "Коли ви
побачите колону, то хвіст колони знаходиться на Європейській площі, коли голова вже
підійшла до парламенту, тобто не менше 10 тисяч, тобто стільки людей підтримали наш марш
протесту".
Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: В милиции подсчитали - митингующих в два раза
меньше. Пришли по приглашению, согласно своим политическим убеждениям, - не скрывают
участники марша.
Парень: "Я входжу у молодіжну організацію, і сьогодні нас запросили на мітинг за
свободу Юлії Тимошенко і всіх політв’язнів".
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Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: И хотя оппозиционные лидеры уверены - собрались
только киевляне, в толпе встретили и активистов из области.
Женщина: "Із Білої Церкви. Я активіст партії "Батьківщина".
Женщина: "Ми з Обухова. Я за те, щоб мої дітки, мої внучата – уже хоч побачили
свободу".
Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Сами лидеры оппозиции в голове колонны, несут
транспарант. Уже ближе к Администрации Президента к идущим присоединился Арсений
Яценюк. Говорит: вышли, чтобы дать сигнал Европе - Украина должна стать ее частью.
Арсений ЯЦЕНЮК, народный депутат Украины, лидер фракции "Батькивщина": "Це
стосується, в першу чергу, звільнення Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, але і низки
економічних і соціальних реформ, які повинні бути проведені в Україні".
Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: За происходящим милиция наблюдает. Движение на
дороге регулируют сами активисты. Уже на Майдане участники акции единогласно
поддерживают резолюцию - обращение к Европейским лидерам с призывом поддержать
ассоциированное членство Украины в ЕС. В день проведения саммита Украина-ЕС в Брюсселе,
в Киеве Украинская оппозиция провела митинг в лучших европейских традициях. Мирно. Уже
спустя час ее участники розошлись.
Біло-серцеве шоу
ТВі, Сьогодні
Олексій ЛІХМАН, ведучий: Біло-серцеве шоу. Опозиціонери вивели на вулиці столиці
тисячі своїх прихильників. Приурочили свій марш до саміту «Україна - ЄС». Хотіли
докричатися до Брюсселя про традиційне – репресії та ув’язнення опозиціонерів. По закінченні
пішої ходи, активісти влаштували перформанс. І познущалися над прототипом Віктора
Януковича. Христина Малазонія бачила.
Христина МАЛАЗОНІЯ, кореспондент: Вони гуртуються тут. По обидві сторони
Європейської площі збираються активісти від опозиційних фракцій «Батьківщини» та
«Свободи». Прапорів «Удару» немає. Кілька тисячною колоною мітингувальники блокують рух
транспорту.
Мітингуввальники: «Юлі – волю! Юлі – волю!».
Христина МАЛАЗОНІЯ, кореспондент: Під керівництвом опозиційних нардепів
активісти підходять до Кабінету Міністрів. На них вже чекають десятки правоохоронців.
Міліціонери оточили вхід до держустанови. Раптом мітингувальники спробують прорватися.
Мітингувальники: «Ганьба! Ганьба!».
Христина МАЛАЗОНІЯ, кореспондент: Далі без зупинок колона блокує вулицю
Шовковичну. Машинам доводиться розвертатися. Автомобілісти не раді. Пішу ходу
опозиціонери закінчують вулицю Інститутською.
Мітингуввальники: «Юлі – волю! Юлі – волю!».
Христина МАЛАЗОНІЯ, кореспондент: Кінцева зупинка – Майдан. Тут влаштовують
мітинг. Та висловлюють усе наболіле.
Микола ТОМЕНКО, народний депутат, ВО «Батьківщина»: «За Україну в Європі без
Януковича, без корупції, без хамства».
Олександр ТУРЧИНОВ, народний депутат, ВО «Батьківщина»: «Вони кинули за грати
нашого лідера».
Арсеній ЯЦЕНЮК: «Почалося політичне пробудження.
Христина МАЛАЗОНІЯ, кореспондент: Опозиційні активісти прийшли не лише зі
звичними транспарантами, а й з наштриканими наскрізь ананасами.
Сергій, активіст: «Такий фрукт – в нього немає нічого спільного з українською землею.
Так само, як і наш теперішній Президент, немає нічого спільного з нашою державою».
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Христина МАЛАЗОНІЯ, кореспондент: У деяких активістів апетити викликає не
заморський фрукт, а Президент.
Лідія ПРОНИК, активістка: «Мені 70 років. Я хочу його з’їсти, і посадити в тюрму. І тоді
буду умирати».
Христина МАЛАЗОНІЯ, кореспондент: Від розмов – до дійства. Опозиціонери
влаштували театралізовану виставку на прапорі Євросоюзу. Це сучасна версія «Кавказької
полонянки». Бранка – Тимошенко. А Президент Янукович – репер. Кульмінація – страта
прототипу гаранта. Замість яєць – постріл ананасом. Перемогу двійник Тимошенко святкувала
на прапорі Європейського Союзу. Пританцьовувала та водила хороводи. А це – фінальний
акорд. Лідери опозиції розпускають своїх прихильників. Виставку завершено. Однак пішли не
всі. Частина активістів лишилася, аби отримати зарплату за мітинг. Ще від учора окремим
протестувальникам надійшли ось такі повідомлення. У смс-ці: час, місце та сума – 50 гривень.
Прямо на Майдані ходили касири зі списками трудівників. Гроші роздавали неподалік – у
подвір’ї. Ще одна точка розплати за опозиційний мітинг – біля метро.
Мітингувальниця: «Зарплату я получила, зарплату».
Христина МАЛАЗОНІЯ, кореспондент: І роздаєте людям, да?
Мітингувальниця: «Да, это моя зарплата. Это я людям. Мы нанимаем людей».
Христина МАЛАЗОНІЯ, кореспондент: А от поспілкуватися з лідерами опозиції,
журналістам так і не судилося. До преси вони не вийшли. І залишили місце події одразу після
завершення мітингу.
Щойно документи у Брюсселі були підписані, як одразу почалося їхнє тлумачення
Олексій ЛІХМАН, ведучий: Щойно документи у Брюсселі були підписані, як одразу
почалося їхнє тлумачення. У Старому світі вже пролунали перші оцінки сьогоднішнього саміту.
Які думки панували, запитаємо у кореспондента медіа корпорації «Дойче веллі», Наталії
Недільки, вона на прямому зв’язку зі студією. Наталю, добрий вечір! Як сьогодні в Євросоюзі
оцінили проведення в Україні реформ, які передбачені порядком денним в Асоціації, прошу.
Наталія НЕДІЛЬКО, кореспондент "Deutsche Welle": «Вітаю. Від України очікують
активних дій. Досі багато реформ, передбачених порядком денним асоціації, так і залишаються
на папері. Зауважують в експертному середовищі. Хоча, напередодні саміту у Києві і ухвалили
план першочергових заходів щодо інтеграції України в ЄС на 2013 рік, але з принциповими
перетвореннями, яких вимагає Євросоюз, в Україні не дуже поспішають. Верховенство права і
незалежна система правосуддя, є ключовими засадами, на яких базується угода про асоціацію.
Тому потрібні реформи. А часу залишається обмаль. Адже політики висловлюють сподівання,
що підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС, може відбутися уже в листопаді.
Власне, якихось нових оцінок сьогодні на саміті не пролунало. Риторика Європейського Союзу
не змінилася. Від української влади продовжують вимагати виконати умови, потрібні для
підписання Угоди про асоціацію. Ці умови були сформульовані ще в грудні минулого року. Це
здійснення політичних і економічних реформ. Усунення недоліків, які призвели до порушень на
минулих парламентських виборах. А також, подолання вибіркового правосуддя».
Олексій ЛІХМАН, ведучий: Наталія, на думку європейських експертів, чи знайшла у
цьому плані заходів, українська влада належне відображення проблеми вибіркового
правосуддя?
Наталія НЕДІЛЬКО, кореспондент "Deutsche Welle": «Поки що – жодного прогресу в
справі подолання вибіркового правосуддя в Україні, у Євросоюзі не помітили. Українському
Президентові на саміті у Брюсселі знову нагадали, що ЄС занепокоєний. І очікували вирішення
цієї проблеми. І хоча прямо про звільнення ув’язнених опозиційних лідерів, Юлії Тимошенко та
Юрія Луценка на прес-конференції сьогодні не казали, але це питання дуже важливе. А
черговий судовий процес проти Юлії Тимошенко, лише став ще одним негативним сигналом.
Як запевнив в інтерв’ю "Deutsche Welle" німецький депутат, соратник канцлера Меркель, який
очолює Комітет у справах ЄС, Гюнтер Кріхбаум, Бундестаг не проголосує за ратифікацію
Угоди доки Тимошенко і Луценко залишатимуться за гратами.
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На його думку, розрахунок Києва, що Євросоюз робитиме усе, щоб не штовхати Україну
в обійми Москви, себе не виправдає. І дивитися скрізь пальці на порушення принципів правової
держави лише тому, що Україна має стратегічне значення, ЄС не буде. Сьогодні підтвердилося,
що європейські партнери також готові підтримати Київ фінансово.
Олексій ЛІХМАН, ведучий: І дуже коротко прошу вас – фінансова підтримка, яку
пообіцяли сьогодні Києву європейські партнери. З чим це пов’язують експерти?
Наталія НЕДІЛЬКО, кореспондент "Deutsche Welle": «Про рішення надати Києву нові
мільйони євро макрофінансової допомоги, сказав голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
Про виділення фінансової допомоги, Брюссель і Київ говорять вже давно. Отак рішення,
ухвалене саме тепер, коли відносини дуже непрості. Окремі експерти, наприклад Корнеліус
Охман з німецького фонду Bertelsmann Stiftung висловлює думку, що європейські партнери
готові підтримати Київ фінансово, щоб підштовхнути Українського Президента до дій. Адже не
таємниця, що фінансове становище України нині скрутне. Тому додаткові мільйони євро могли
би створити додаткові стимули для співпраці».
Олексій ЛІХМАН, ведучий: Все зрозуміло, журналіст "Deutsche Welle" Наталія
Неділько, про першу реакцію Європи на саміт «Україна – ЄС» розказала нам, дякую за роботу
колего.
На Волині у селі Колодяжне від води потерпає музей-садиба Лесі Українки
УТ-1, Підсумки дня
Юлія ГАЛУШКА, ведуча: Підтоплена спадщина. На Волині у селі Колодяжне від води
потерпає музей-садиба Лесі Українки. У день народження поетеси, який відзначають сьогодні,
музейники не так згадують про творчість землячки, як переймаються, що її будинок
розвалиться. Висока вода турбує музей не одне десятиліття. Через це у стінах вже з'явилися
тріщини. Нині чиновники обіцяють: цієї весни всі необхідні роботи вже точно будуть виконані.
Людмила СПІВАК, кореспондент: Завідувач музею Віра Комзюк показує тріщину. Вона
з'явилася на фундаменті кілька днів тому, коли після відлиги підвал залило.
Віра КОМЗЮК, завідувач Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі
Українки: "Вода коли з'явилася? Ну, я прийшла працювати в музей у 1979 році і майже щороку
з'являється вода. Тільки раніше було менше води".
Людмила СПІВАК, кореспондент: На території Колодяжненського музею Лесі Українки
дві хатини. Їх батько поетеси збудував для старших дітей і назвав – "сірий" будиночок і "білий"
або літературний флігель "Шале". У "білому" жили переважно влітку. Ця кімната була Лесі
Українці і за спальню, і за робочий кабінет.
Віра КОМЗЮК, завідувач Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі
Українки: "Вона друкує у львівському журналі "Зоря" свій вірш "Конвалія", який підписує:
"1884 рік, село Колодяжне, Леся Українка". І вона свою збірку "На крилах пісень" укладала теж
у Колодяжному. Саме у цій кімнаті, коли Леся була прикута до ліжка на три місяці, вона із
голосу Варвари Дмитрук записала 150 пісень. Тобто вона у нашому селі стала фольклористом".
Людмила СПІВАК, кореспондент: Працівники музею розповідають: коли звели "білий"
будинок – підвал теж заливало водою. Господар тоді проклав труби та відвів воду. А підвал
облаштував під зберігання продуктів.
Тетяна КІМЛАЙЧУК, працівниця Колодяжненського літературно-меморіального музею
Лесі Українки: "У підвалі в Косачів завжди зберігалися фрукти, овочі, бочки з винами – так
бабуся розповідала Варка Дмитрук".
Людмила СПІВАК, кореспондент: Щоб врятувати "білий" будиночок, потрібно
почистити меліоративний канал поблизу садиби і привести до ладу дві гідротехнічні споруди, –
радять експерти. А біля хатинки Лесі необхідно встановити дренажну систему.
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Микола АВДІЮК, начальник Ковельського міжрайонного управління водного
господарства: "Положити дренажну трубу діаметром 100 навколо цього будиночка і скинути
воду в канал цей, що будемо чистити".
Людмила СПІВАК, кореспондент: Усі роботи обіцяють виконати як тільки потеплішає.
Нарахували – для цього треба 50 тисяч гривень. Років на 50 дають і гарантію.
Найчастіше порушують закон про рекламу в Інтернеті та на білбордах
Юлія ГАЛУШКА, ведуча: Найчастіше порушують Закон "Про рекламу" в Інтернеті та на
білбордах. Саме через ці носії підприємці пропонують свої послуги в іноземній валюті. Такий
результат перевірки Держспоживінспекції. Відомство проводить ревізії з грудня – відтоді, як
набули чинності зміни до закону про рекламу. Відповідно до них, за товар чи послугу в Україні
рекламодавці мають ставити ціну тільки у національній валюті. Фахівці з'ясували: найчастіше
цю норму порушують туристичні та брокерські компанії. А ще ті, хто збуває землю та
автомобілі.
Олег КОБЕЛЬКОВ, начальник відділу Державної інспекції України із захисту прав
споживачів: "Територіальними інспекціями було перевірено близько 2,5 рекламоносіїв.
Встановлено 28 фактів, коли реклама була зазначена не в гривнях, як вимагає закон, а іноземній
валюті. По 10 справах розгляди закінчено і винесено рішення про накладення штрафів
загальною сумою на 12 тисяч гривень".
Бывшего главу Шевченковского района столицы продолжат судить через месяц
ТРК "Украина", События
Елена КОТ, ведущая: Бывшего главу Шевченковского района столицы продолжат
судить через месяц. Виктора Пилипишина обвиняют в незаконной приватизации
коммунального имущества, которым он нанес ущерб в 15 миллионов гривен. Слушания
отложили из-за неявки свидетелей. Но без инцидентов не обошлось. Дорогу автомобилю экс
чиновника преградили свободовцы, накрыв лобовое стекло своим флагом.
В Європарламенті вважають, що Україна ''марнує шанс''
Бі-Бі-Сі (Україна)
Президент групи зелених у Європейському парламенті Ребекка Хармс вважає, що
керівництво України на чолі з президентом Віктором Януковичем "свідомо марнує шанс на
підписання Угоди про асоціацію".
Таку заяву вона зробила, коментуючи саміт Україна-ЄС, що відбувся в Брюсселі у
понеділок.
"Замість того, щоб нарешті зміцнити верховенство права, ситуація погіршується", процитувала слова Ребекки Хармс прес-служба політичної групи.
Ознаками такого погіршення, за її словами, є нові звинувачення на адресу екс-прем'єра
Юлії Тимошенко, "загроза арешту" її адвоката, зростання тиску на "засоби масової інформації,
що залишаються незалежними".
"У цих умовах ЄС абсолютно чітко не може підписати Угоду про асоціацію з Україною",
- вважає вона.
Європейський вибір Києва може стати реальністю у випадку реальних дій, заявив перед
цим голова делегації Європарламенту зі співробітництва з Україно Павел Коваль.
"Цьому повинне передувати адекватне зусилля української сторони щодо виконання
зобов'язань", - заявив політик із Польщі, який також сказав, що залишився задоволеним
результатами саміту.
Жодного "плану "Б"
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Напередодні голова представництва України при Європейському Союзі Костянтин
Єлісєєв в ефірі телекомпанії ICTV назвав основною перешкодою для можливого підписання
угоди про асоціацію з ЄС у листопаді неузгодженість дій уряду та Верховної Ради .
"Що стосується перешкод на шляху до підписання - то тут багато залежить від спільних
скоординованих дій всіх галузей української влади... йдеться, насамперед, про уряд і активну
роботу Верховної Ради", - сказав Єлісєєв і додав, що Україна налаштована підписати угоду саме
в листопаді:
"Плану "Б" не існує - ми налаштовані підписати угоду на саміті, що буде 28-29
листопада у Вільнюсі".
Президент України Віктор Янукович за підсумками саміту Україна-ЄС, що відбувся в
Брюсселі 25 лютого і де обговорювали перспективи підписання угоди, висловив задоволення та
заявив, що зустрічі із керівниками Євросоюзу дають йому підстави для оптимізму.
Водночас високі представники ЄС заявили, що чекають від Києва більшого прогресу і
конкретних дій.
Не словом, а ділом
Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей заявив, що Європейський Союз очікує
від України більшого прогресу у виконанні умов, необхідних для підписання Угоди про
асоціацію.
"Певні кроки вже були здійснені, однак нам потрібно побачити конкретніший прогрес", сказав президент Європейської Ради.
Він вкотре наголосив, що ідеться про три основних напрямки, визначені Радою
закордонних справ ЄС, серед яких - подолання недоліків, виявлених під час парламентських
виборів в Україні, вирішення питання вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках
Порядку денного асоціації.
Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу наголосив, що наближення до
ЄС потребує "глибинних реформ", а заяви мають підтверджуватися "конкретними діями".
"Зараз завдання є дуже чіткими, і перевірити їх буде дуже легко", - додав пан Баррозу.
У спільній заяві лідерів Клацнути наголошується, що у травні сторони мають перевірити
виконання зобов’язань України.
Як передає Брюсселя кореспондент ВВС Україна Анастасія Зануда, переговори Віктора
Януковича і керівників ЄС тривали значно довше запланованого часу. Попри те, що
український президент заявляв про задоволення результатами саміту, під час прес-конференції
він майже не посміхався і виглядав доволі стомленим.
Керівники ЄС також сподіваються, що це може статися до кінця 2013 року, у листопаді
на саміті країн "Східного Партнерства" у Вільнюсі.
Україна, зі свого боку, підтвердила налаштованість на виправлення проблем,
зафіксованих за підсумками саміту, що відбувся у Києві у 2011 році, та висновках міністрів
закордонних справ Ради Європи, оприлюднених у грудні 2012 року.
Попередня оцінка виконання Україною взятих зобов'язань має бути проведена у травні
2013 року.
Лідери ЄС та України у спільній заяві також наголосили на важливості покращення
бізнес-клімату в Україні, аби угода про вільну торгівлю могла запрацювати одразу ж після її
остаточного підписання сторонами.
Під час саміту також підписали угоду про надання Україні макрофінансової допомоги у
розмірі 610 мільйонів євро. Однак ця допомога може бути отримана Україною лише у разі,
якщо Києву вдасться відновити співпрацю із Міжнародним валютним фондом.
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