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Друковані видання
Парламент знову заблоковано: хто відповідатиме?
«Голос України»
Учора роботу парламенту знову було заблоковано, і пленарне засідання Верховної Ради
України так і не розпочалося. Депутати з фракції «Батьківщина» заблокували парламентську
трибуну і президію, вимагаючи відкликати позовну заяву до Вищого адміністративного суду
України щодо позбавлення депутатських повноважень депутата від ВО «Батьківщина» Сергія
Власенка та стверджуючи, що рішення регламентного комітету Верховної Ради від 27 лютого
щодо С. Власенка було сфальсифіковане. Їхні вимоги підтримали й представники інших
опозиційних фракцій — «УДАРу» та «Свободи». Однак більшість наполягала: парламент має
працювати над законопроектами, а не перетворюватися на арену для політичної боротьби.
Глава парламенту відмовився відкликати позовну заяву до суду, а лідер регіоналів Олександр
Єфремов заявив: якщо опозиція не зніме блокаду в сесійній залі, буде ухвалено закон про
заборону блокувати роботу парламенту та персональну відповідальність депутатів за це.
Учорашні події у парламенті розгорталися так. Зранку зібралися депутати з усіх фракцій.
Лідери фракцій пішли на чергову нараду в кабінеті Голови Верховної Ради Володимира Рибака.
Однак домовитися не вдалося.
Після зустрічі лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на брифінгу заявив, що
опозиція готова розблокувати роботу парламенту, адже домоглися процедури особистого
голосування і є низка законів, які потребують негайного розгляду та схвалення. Однак вимагає
від Голови Верховної Ради відкликати позовну заяву до Вищого адміністративного суду
України щодо позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка, але Володимир Рибак
відмовляється це зробити. А. Яценюк вимагав скликати ще одну нараду лідерів фракцій і
розібратися з депутатами-сумісниками від Партії регіонів. За даними опозиції, таких у Партії
регіонів — щонайменше 37 депутатів, котрі внесені чи то до реєстру адвокатів, чи то до
суб’єктів підприємницької діяльності. Можливо, це просто технічна помилка — їх забули
вилучити з реєстрів, з чим і пропонували розібратися депутати-опозиціонери. Якщо вітчизняні
судові інстанції позбавлять С. Власенка депутатських повноважень, А. Яценюк пообіцяв
«боротися за нього» в Європейському суді з прав людини.
Лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко зажадав побачити і почути у Верховній Раді
особисто... Президента України Віктора Януковича зі звітом перед парламентом про
перемовини з Президентом Росії Володимиром Путіним у Москві та про ситуацію в державі.
Адже глава держави має щорічно виступати у Верховній Раді з посланням і власне надавати
звіт про свою діяльність. В. Кличко заявив, що питання щодо С. Власенка не є проблемою
одного депутата, а «принциповим питанням». «Жоден депутат — чи з більшості, чи з опозиції
— не може впевнено виконувати свої обов’язки, бо в будь-який момент без підстав може бути
позбавлений повноважень», — сказав Кличко.
Лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок підтвердив, що три опозиційні фракції готові до
законотворчої роботи, маючи у своєму «арсеналі» низку важливих законопроектів. Водночас, за
його словами, український парламент може запрацювати плідно, ефективно і творчо тільки
тоді, коли будуть виконуватися нормативні акти, які забезпечують роботу вищого
законодавчого органу держави. «Порушення з боку Партії регіонів тривають, таке враження, що
вони ніяк не можуть усвідомити, що вже є інший парламент, інша опозиція, яка не дасть
безкарно порушувати українське законодавство», — підкреслив О. Тягнибок. Лідер «Свободи»
також заявив, що близько 20 народних депутатів нинішнього скликання мають подвійне
громадянство — паспорти і України, й інших держав. На його думку, вони мають понести
юридичну відповідальність, тобто їх треба позбавити депутатських повноважень.
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Водночас представники більшості звинувачували опозицію в небажанні займатися
власне законотворчою роботою та заважанні їм це робити. «Чого вони прийшли до парламенту?
Кричать, пищать, лопатами кидаються, то вони хочуть сміття збирати, то паркан поламали, то
до людей чіпляються... — як зазвичай образно обурювався депутат-регіонал Ярослав Сухий. —
Це хіба Верховна Рада, це хіба законотворча робота? Це не креатив, а примітивне чорнороте
зубоскальство, від якого в людей — карієс».
Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов на брифінгу повідомив, що політичні
консультації лідерів фракцій у кабінеті Голови Верховної Ради України Володимира Рибака
щодо рішення Регламентного комітету про позбавлення депутатських повноважень Сергія
Власенка не привели до компромісу більшості й опозиції. І його фракція йде із сесійної зали
працювати над законами в комітетах.
Водночас лідер регіоналів наголосив на потребі посилити відповідальність за
блокування роботи парламенту. «На жаль, парламент знову не працює. Люди з опозиції не
налаштовані на роботу, — констатував депутат. — З будь-якого приводу в нас виникає
проблема з блокуванням трибуни». О. Єфремов нагадав, що депутати з фракції Партії регіонів
ще в лютому зареєстрували проект закону, який передбачає відповідальність депутатів за
блокування роботи парламенту, і заявив: якщо блокування триватиме, то регіонали
наполягатимуть на його прийнятті. А також доопрацьовується проект закону, який посилює
відповідальність за неучасть депутатів у пленарних засіданнях та в роботі комітетів.
Депутат від Партії регіонів Володимир Олійник на брифінгу висловив думку, що Сергій
Власенко діє за принципом «своя сорочка ближче до тіла», бо в адвокатській присязі сказано,
що адвокат зобов’язаний інтереси клієнта ставити вище від власних. «Діяльність адвоката та
лікаря майже однакова — не можна кидати напризволяще хворого та підзахисного», — сказав
В. Олійник. Він зауважив, що проблема сумісництва є актуальною для всього періоду
парламентаризму за незалежної України — досі не було позбавлено повноважень жодного
депутата за суміщення роботи в парламенті з іншою діяльністю. Але запевнив, що у складі
фракції Партії регіонів депутатів-сумісників та осіб із подвійним громадянством немає.
Водночас він висловив переконання, що всіх депутатів, котрі суміщають депутатську діяльність
з іншою та мають подвійне громадянство, треба позбавити повноважень.
Учора пленарне засідання парламенту так і не відбулося, сьогодні консультації щодо
розблокування його роботи триватимуть.
Олександр Єфремов, лідер фракції Партії регіонів:
«Військові дії, як правило, закінчуються миром. Але поки немає компромісу, кожна
сторона обстоює свою думку».
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=282688
Срывная волна
Александр Радчук, "КоммерсантЪ" (Украина)
Решение блокировать вчерашнее заседание Верховной Рады народные депутаты от
оппозиции приняли на утреннем совместном заседании трех фракций: "Батькивщина", УДАР и
"Свобода". В 9.30 депутаты заняли подступы к трибуне, повесили в президиуме плакат "Стоп
диктатуре" и зачем-то установили на рабочем месте главы Верховной Рады картонный силуэт
премьер-министра, председателя Партии регионов Николая Азарова. "Мы требуем прекратить
незаконную процедуру лишения мандатов народных депутатов от оппозиции и отозвать иск к
Сергею Власенко",— заявил народный депутат Сергей Соболев ("Батькивщина"). Дальнейшие
действия оппозиции будут зависеть от решения Высшего административного суда в отношении
господина Власенко.
Между тем представители оппозиции направили спикеру список депутатовсовместителей, которых они предлагают лишить полномочий. Народный депутат Николай
Княжицкий ("Батькивщина") сообщил, что в списке значатся 20 фамилий. "Все они занимаются
предпринимательской или адвокатской деятельностью и представляют Партию регионов",—
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сказал господин Княжицкий, упомянув в их числе народных депутатов Александра Биловола,
Владимира Струка, Виктора Розвадовского, Владимира Дудку.
В свою очередь лидер фракции "Свобода" Олег Тягныбок предложил отобрать мандат у
депутатов с двойным гражданством, однако их фамилии и партийную принадлежность
называть не стал. "По нашей внутренней информации, около двух десятков депутатов
нынешнего парламента являются гражданами не только Украины, но и другого государства, что
влечет за собой юридическую ответственность, то есть лишает их мандата",— сказал он.
Около 13.00 председатель Верховной рады Владимир Рыбак заявил, что представители
фракций ПР и Компартии намерены разблокировать работу парламента до 7 марта. "Я не
сторонник драк. Однако депутаты большинства настроены на то, чтобы разблокировать
силовыми методами",— заявил спикер в интервью телеканалу "Рада".
Впрочем, члены фракции ПР не были столь категоричны. "У многих наших депутатов,
скажу честно, уже руки чешутся, они говорят: "Давайте мы эту шантрапу приведем в
чувство",— заявил Михаил Чечетов.— Но мы подождем до завтра, когда будет решение
Высшего административного суда по господину Власенко. Тогда, я уверен, у нас появятся
новые аргументы для диалога с оппозицией и разблокирования трибуны". "Мы не исключаем
силового варианта, хотя накануне 8 марта нам бы не хотелось этого делать,— сказал Владислав
Лукьянов.— Я не хочу ничего говорить по этому поводу, чтобы в случае нашего решения не
смогли подготовиться".
Народный депутат Нестор Шуфрич (ПР), выбрав подходящий момент, вынес из
сессионного зала картонную фигуру председателя своей партии. "Мы продемонстрировали, что
сегодня вынесли фигуру, а завтра, если возникнет необходимость, вынесем и самих
депутатов",— отметил Шуфрич.
Примечательно, что в 18.00 оппозиция покинула сессионный зал. "Мы вернемся завтра в
10.00 и продолжим блокировать Раду,— сказал народный депутат Андрей Парубий.— Если
депутаты Партии регионов заблокируют трибуну раньше нас, мы готовы их оттеснить".
http://www.kommersant.ua/doc/2140848
Профессиональный перебор
Галина Корба, Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина)
Высший административный суд) первым рассмотрел иск Председателя Верховной Рады
Владимира Рыбака о досрочном прекращении полномочий народного депутата Андрея
Веревского (Партия регионов). К началу заседания, назначенного на 10.00, в зале собралось
около 20 человек, в основном журналисты. Куда больше людей вчера было задействовано в
охране здания ВАС — корреспондент "Ъ" насчитал 40 бойцов спецподразделений "Беркут" и
"Грифон".
Владимир Рыбак и Андрей Веревский на заседание ВАС не явились, прислав вместо
себя своих представителей.
— Андрей Веревский является директором и председателем наблюдательного совета
"Кернел Групп". Об этом свидетельствуют документы еще 2011 года, то есть два года народный
депутат нарушал закон,— заявил, выступая в суде, представитель спикера Анатолий Селиванов.
Представитель Веревского Виктория Лукьяненко признала, что ее клиент возглавляет
совет директоров "Кернел Групп", но с обвинениями не согласилась.
— Ответчик подчеркивает, что он занимает эту должность на безвозмездной основе.
Таким образом, он не занимается другой оплачиваемой работой, несовместимой с депутатскими
полномочиями, и конфликт интересов отсутствует,— заявила она.
Утверждение Лукьяненко не удовлетворило коллегию судей.
— Народный депутат не имеет права входить в состав правления или совета
предприятия,
учреждения,
имеющего
целью
получение
прибыли,—
зачитала
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председательствующая судья Инна Масло ст. 3 закона "О статусе народного депутата".— Вы
что, считаете, что совет директоров не является органом правления?
— Мы считаем, что это положение не касается неоплачиваемой работы,— растеряно
произнесла представитель ответчика.
Следует отметить, что особой активности представители ответчика не проявляли.
Госпожа Лукьяненко повторяла одни и те же аргументы в пользу Андрея Веревского, а ее
коллега Анатолий Удиванов не участвовал в дискуссии и, казалось, вообще не обращал
внимания на происходящее.
После недолгого совещания коллегия судей приняла решение удовлетворить иск
Владимира Рыбака и досрочно прекратить депутатские полномочия Андрея Веревского. В
пресс-службе "Кернел Групп" пообещали предоставить комментарий Веревского, однако к
концу дня сообщили, что он не будет ничего говорить о решении ВАС.
Присутствовавший на заседании народный депутат Сергей Каплин (УДАР) назвал
процесс "юридическим цирком". "Вы видели уровень защиты? Здесь все делается для того,
чтобы проиграть, чтобы придать видимость справедливости этому сериалу, второй серией
которого будет лишение полномочий Сергея Власенко",— возмутился он.
Герой одного заседания
За несколько часов до начала рассмотрения иска о лишении полномочий народного
депутата Сергея Власенко Еврокомиссия распространила в его поддержку совместное
заявление представителей комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики
соседства Штефана Фюле и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и
безопасности Кэтрин Эштон. "Должностные лица ЕС призывают украинскую власть решить
ситуацию, чтобы не создалось впечатление, что судебной системой злоупотребляют в
политических целях",— говорилось среди прочего в заявлении.
К 14.00 у здания суда собралось около 200 представителей партии "Батькивщина". Они
размахивали флагами с партийной символикой, изредка выкрикивая "Банду геть!" и "Руки
прочь от Власенко!".
Открыв судебное заседание, председатель коллегии судей Михаил Зайцев вкратце
огласил суть исковых требований Владимира Рыбака. Из них следует, что глава парламента
обратился в ВАС 28 февраля, основываясь на решении регламентного комитета Рады. В
исковых требованиях спикер утверждает, что Власенко совмещает депутатскую и адвокатскую
деятельность, а это запрещено законом.
— Я поддерживаю исковые требования в полном объеме! — заявил представитель
Верховной Рады Петр Веселовский. Он отметил, что среди документов, поданных в дополнение
к иску, есть выдержка из единого реестра адвокатов за подписью председателя Совета
адвокатов Лидии Изовитовой о том, что Власенко значится в реестре.
Сергей Власенко вчера в суд не явился. Его интересы представлял председатель
парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк.
— Мы не признаем иск! Он не только незаконный, но еще и политически
мотивированный! — сразу заявил он.
Яценюка пришли поддержать его коллеги по парламентской оппозиции Виталий Кличко
(УДАР) и Олег Тягныбок ("Свобода"). Два десятка народных депутатов фракции
"Батькивщина" из-за давки в зале дежурили в коридоре.
Арсений Яценюк выбрал агрессивную тактику защиты. Задавая вопросы истцу, он
выяснил, что, кроме выдержки из реестра, у него нет других доказательств того, что Сергей
Власенко занимается адвокатской деятельностью.
— Есть ли у вас копии договоров о предоставлении адвокатских услуг? —
поинтересовался он
— Кроме тех документов, которые предоставлены суду, других нет,— растерянно
ответил парламентский юрист.
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Яценюк опроверг и другие аргументы истца. В частности, он заявил, что Верховная Рада
не предоставила оппозиции стенограмму заседания регламентного комитета, "потому что ее не
существует в природе".
— Истец Владимир Рыбак не выяснил всех обстоятельств дела и ввел суд в заблуждение.
Сергей Власенко не осуществлял адвокатскую деятельность с 2008 года! Это подтверждает
Совет адвокатов Львовской области! В защите экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей
Власенко участвует по постановлению следователя как специалист в области права —
народный депутат,— пояснил суду Арсений Яценюк.
Судья Михаил Зайцев с интересом слушал выступление лидера фракции "Батькивщина".
Обстоятельствам участия господина Власенко в защите Юлии Тимошенко он посвятил
отдельный блок вопросов.
— В качестве кого он участвует в слушании дела об убийстве Щербаня? —
поинтересовался он.
— В качестве защитника! Это дело было возбуждено по старому Уголовнопроцессуальному кодексу, и Сергей Власенко был допущен следователем как защитник! Сейчас
на эти его функции распространяются переходные положения нового Уголовного
процессуального кодекса,— уверенно ответил глава фракции "Батькивщина".
Арсений Яценюк представил суду документ, заверенный Советом адвокатов Львовской
области, в котором сказано, что Сергей Власенко не является адвокатом. Он отметил, что эти
данные можно проверить в едином реестре судебных решений.
— От вас зависит, осталась ли в Украине судебная ветвь власти! Есть только одна
причина этого иска — политическая, потому что Сергей Власенко — защитник Юлии
Тимошенко,— обратился к суду господин Яценюк. Напоследок он огласил две просьбы —
"принять законное решение" и свести к минимуму присутствие сотрудников милиции в зале
суда.
Судья Михаил Зайцев согласился с мнением защиты.
— Принимается! Я насчет присутствия милиции и сам был против,— признался он.
В конце заседания выяснилось, что суд удовлетворил большинство ходатайств защиты, а
также принял определение, которым обязал вытребовать у Генеральной прокуратуры
постановление следователя о статусе Сергея Власенко в делах, касающихся Юлии Тимошенко.
Арсений Яценюк вчера предупредил, что если Сергей Власенко будет лишен мандата,
оппозиция обратится в Европейский суд по правам человека. Впрочем, оснований для
пессимистических прогнозов у него пока нет. "Я удивлен, но суд удовлетворил все наши
ходатайства и вытребует документы, которые доказывают нашу позицию",— сказал лидер
"Батькивщины".
Рассмотрение дела продолжится сегодня в 10.00.
http://www.kommersant.ua/doc/2140888
Мандатні жертви
Іван Капсамун, «День»
Не встигли народні депутати розблокувати Верховну Раду, як вчора її «окупували»
знову. І знову опозиція. Тепер через намагання позбавити повноважень нардепа від
«Батьківщини» Сергія Власенка. У вівторок Вищий адміністративний суд розглядав подання
спікера Верховної ради Володимира Рибака щодо позбавлення депутатських мандатів Власенка
та... представника Партії регіонів Андрія Веревського. Щодо першого засідання суду перенесли
на середу, а от стосовно останнього суд задовольнив позов (депутат суміщав роботу в комітеті
Верховної ради з земельних питань з головуванням в агрохолдингу «Кернел Холдинг»). Це вже
не перше подібне рішення ВАСУ. Нещодавно він аналогічно позбавив повноважень
позафракційних депутатів Олександра Домбровського та Павла Балогу (суд визнав
недостовірними результати виборів народних депутатів в одномандатних округах № 11
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(Вінниця) та № 71 (Закарпатська обл.). Правда, у випадку з Веревським останнє слово все одно
залишається за парламентом, він має проголосувати за ліквідацію мандату, а от щодо
Домбровського та Балоги, суд зобов’язав це зробити ЦВК.
Стара історія. У протистоянні влади і опозиції знову страждає імідж країни. Буквально
тиждень тому Президент повернувся з Брюсселя, де йому в черговий раз вказали на проблему з
правосуддям, без вирішення якої підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом буде
неможливо. І зразу історія з Власенком. Європа вже відреагувала. Віце-президент Європейської
Комісії Кетрін Ештон і єврокомісар з питань європейської політики сусідства Штефан Фюле
заявили про своє занепокоєння ситуацією з Власенком. А МЗС Німеччини взагалі викликали на
бесіду посла України Павла Клімкіна. За інформацією газети Frankfurter Allgemeine Zeitung,
МЗС Німеччини стурбований зростанням тиску на її адвоката. Складається таке враження, що
Віктора Януковича хтось підставляє. Але хто, якщо повна влада в його руках?
Тепер про опозицію. Не хочеться зайвий раз критикувати, але щодо її поведінки теж є
питання. Справа в тому, що з владою якраз все зрозуміло — вона є такою, яка вона є. Чому
опозиція допускає помилок? Знаючи, що влада слідкує за кожним її кроком, чому вона дає
привід себе переслідувати? Через які причини Власенко вчасно не вирішив питання щодо своєї
адвокатської діяльності? «Власенко тут проморгав, відверто кажучи, норму важливу, — сказав
в ефірі «Свободи слова» на ICTV регіонал Володимир Олійник. — Торік ми прийняли закон
про адвокатуру і адвокатську діяльність, де у перехідних положеннях записали (а він вступив у
силу 15 серпня): ті хто є народними депутатами і адвокатами, повинні в межах 90 днів написати
заяву про призупинення адвокатської діяльності. Ці терміни (для Власенка) закінчилися 15
листопада 2012 року. А далі пішло порушення. Якщо ви скажете «я вже виправив», то ви
порушення вже зробили, і є правові наслідки».
Хоч Власенко і його захист кажуть, що він давно не займається адвокатською
діяльністю, саме сумісництво з депутатством, за словами регіоналів, дало підстави голові
Верховної ради Володимиру Рибаку звернутися до ВАСУ (на основі рішення Регламентного
комітету парламенту, через який, до речі, виник скандал: опозиція вважає його засіданням
незаконним) з проханням позбавити Сергія Власенка депутатського мандату. До речі, з цього
приводу на своїй сторінці у Фейсбук журналіст Сергій Лещенко пише: «Насправді, в ситуації з
Власенко опозиція пожинає плоди власної жадібності. Два місяці тому «Батьківщина» віддала
Партії регіонів Регламентний комітет, розмінявши його на комітет з паливно-енергетичного
комплексу, нікому не потрібний, крім нерозлучного друга Яценюка Миколи Мартиненка».
Опозицію часто критикують, бо вона позиціонує себе в якості альтернативи, а насправді
часто діє такими ж методами що і влада. Просто Партія регіонів це робить відкрито, а опозиція
прикриваючись своїм статусом опозиційності. Одним словом — театр, який часто б’є по
репутації країни.
Микола Катеринчук, народний депутат, фракція «Батьківщина»:
— Власенко як народний депутат України керується спеціальним законом «Про статус
народного депутата». Коли він реєструвався кандидатом у народні депутати, то проходив
перевірку всіх наявних відомостей, які подавав, у тому числі й про свою зайнятість —
можливість займатися адвокатською діяльністю. ЦВК проводила перевірку. Якщо були
порушення, комісія сказала б кандидату в депутати Власенку, що треба зробити деякі дії, тому
що це записано в законі. ЦВК цього не зробила, тому що не було юридичних підстав.
Щодо Регламентного комітету Верховної Ради, то тут взагалі грубе порушення
процесуальних норм — хто, коли, як збирав комітет. Все було зроблено так, що це не пов’язано
із законом «Про регламент Верховної ради». З юридичної точки зору засідання комітету взагалі
не відбулося. Тому ніяких правових наслідків щодо рішення не може бути. Це означає, що у
Рибака відсутні підстави підписувати будь-які позови до суду.
Вищий адміністративний суд вийшов за рамки своїх повноважень ще в питаннях
Домбровського й Балоги. Аналогічне рішення хочуть ухвалити й по Власенку. Воно не матиме
правових наслідків для народних депутатів. Для того, щоб позбавити депутатської
недоторканності й статусу народного депутата, треба голосування в Верховній раді. По
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Домбровському та Балозі ВАСУ намагався це вирішити через рішення ЦВК, але комісія на це
не пішла, тому що у неї немає законних підстав, а рішення суду виходить за межі компетенції
ЦВК. Ніхто на державний злочин не піде, виконуючи рішення, яке явно є неправомірним.
Я думаю, питання із Власенком знаходиться не в юридичній, а в політичній площині. Це
розправа над ефективним захистом, який отримує Тимошенко, і намагання, таким чином,
послабити позицію екс-прем’єра у справі Щербаня. В результаті ситуацію хочуть підвисити для
того, щоб затримати Власенка й усунути його від кримінального процесу по вбивству Щербаня.
В будь-якому разі він залишатиметься народним депутатом до моменту, поки Верховна Рада не
прийме відповідного рішення. Це конституційна норма. Є повний перелік, коли й як
позбавляється народний депутат недоторканності й мандату. Тому без рішення ВР, голосування
депутатів нічого відбуватися з Власенком не може.
Дмитро Шпенов, народний депутат, фракція Партії регіонів:
— З юридичної точки зору народний депутат може займатися тільки парламентською
діяльністю й наукою. Адвокатура не підпадає під науку. Я не бачив матеріалів, які були
направлені до суду. Але неодноразово бачив коментарі пана Власенка, який говорив, що він
адвокат Юлії Тимошенко. З цього можна зробити висновок, що Власенко безпосередньо
виконував адвокатську діяльність. Займатися адвокатською діяльністю однозначно не можна.
Наскільки я знаю, Власенко взагалі не писав заяви щодо припинення ліцензії на адвокатську
діяльність. Але одна справа мати право виконувати адвокатську діяльність, а інша —
працювати за цією ліцензією. Це й є ключовим порушенням.
Що стосується мене особисто й моїх колег, то можу сказати таке (опозиція подала заяву
про розгляд регламентним комітетом питання про позбавлення депутатських повноважень
нардепів-сумісників від Партії регіонів, де, зокрема, значиться й депутат Шпенов. — Авт.): у
мене є безпосередні докази того, що моя адвокатська діяльність призупинена. Якщо зайти на
сайт Національної асоціації адвокатів України і подивитися на реєстр адвокатів, то там це є. Ще
в листопаді минулого року я відправив відповідну заяву в Харківську обласну кваліфікаційну
комісію адвокатів. Щодо моїх колег, то ми же знаємо, що пана Веревського ВАСУ позбавив
мандата депутата. Він є членом Партії регіонів. Тому закон один для всіх.
Олег Березюк, президент Українського юридичного товариства:
— Коли мова йде про Власенка, то тут більше діє не закон, а політика. З інститутом
адвокатури взагалі великі проблеми. Було проведено два з’їзди, мала бути створена
Національна асоціація адвокатів, але в результати її так і не створили. Частина людей
підтримала одну сторону, частина — іншу. Отже, норма закону не виконана, а значить, закон не
діє.
Позбавлення Власенка мандату депутата через те, що він не припинив адвокатську
діяльність, це взагалі нонсенс. Він написав заяву — цього цілком достатньо для того, щоб
вважати, що він не суміщає посаду депутата й адвокатську діяльність. По-суті нічого не
змінилося, коли саме Власенко написав заяву. Є Конституція, яка має вищу юридичну силу.
Там чітко вказані підстави, коли народного депутата можна позбавити депутатських
повноважень. Але нинішня влада ігнорує й Конституцію, й закон.
Коментувати дії влади з точки зору закону складно. Вона його приймає, вона його й
порушує. Варто лише згадати, як влада повернула в дію Конституцію 1996 року.
Конституційний Суд не мав права цього робити. Серед регіоналів багато людей, якій займають
декілька адміністративних посад. Наприклад, Андрій Портнов займає адміністративні посади в
Адміністрації Президента та в Університеті Т. Шевченка.
Рішення Адміністративного суду щодо позбавлення народних депутатів мандатів є
абсолютно незаконним. За великим рахунком, за неправосудне рішення прокуратура мала б
порушити кримінальну справу щодо суддів, але її немає, тому що ми знаємо, кому
підпорядковується прокуратура.
Володимир Зубанов, Партія регіонів:
— Щодо занепокоєння Європи, можу сказати, що Веревського теж рішенням суду
позбавили депутатського мандату. Була відповідна заява і стосовно Власенка. Кажуть також є
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відповідна заява від партії «Свобода» по депутатам-сумісникам від ПР, потім вони ще
нарахували 20 депутатів, які мають подвійне громадянство, що заборонено законом. Я
виступаю за порядок, щоб люди, які йдуть в депутати, добре знали, що це — не іграшка.
Приклад Веревського, Власенко — привід подумати всім іншим депутатам, які зараз фігурують
в ЗМІ — хто є «сумісником», а хто — громадянином двох держав. Це — процес очищення.
Можливо, комуністи когось з опозиції запропонують в якості сумісників, яких треба позбавити
депутатства. Всі депутати будуть під мікроскопом.
З одного боку, це може гальмувати шлях України до Європи, а з іншого —
прискорювати. Сьогодні в Європі вже почала панувати думка, що Угода про асоціацію з
Україною, взагалі шлях України до ЄС, — не заради діючої влади. Це робиться заради 46мільйонного народу України. Європейці розуміють, що Україна — молода держава, якій
потрібно багато чого зробити для вдосконалення законодавства. Думаю, вони розглядають
Угоду таким чином: якщо ми підпишемо асоціацію й надалі будемо поглиблювати співпрацю з
Україною — це надасть більше шансів для вдосконалення українського законодавства,
створенню більших європейських стандартів життя. У випадку з Власенком позиція Європи
дещо незрозуміла: він дійсно порушує законодавство України.
Якщо Європа відгородяться від нас стіною, то що буде в результаті? Якщо нас дійсно
поставлять перед вибором, або ми підемо в Європу, або в Митний союз до Росії, то куди нам
діватися? Ми ж не можемо залишатися на одинці?Та ж Європа потім буде витрачати десятки
мільярдів доларів, щоб повернути ситуацію, яка є сьогодні, щоб відгородитися тієї сили, якою
буде Росія зі своїми країнами-сателітами. Треба все ж таки Україну приймати з усіма її
недоліками і підписувати асоціацію, а потім нам і європейцям буде простіше наводити лад у
нашій державі.
http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/mandatni-zhertvi
«Регионалы» оправдывают свое бездействие приближением 8 Марта
"Факты и комментарии"
Сегодняшнее заседание Верховной Рады вновь не состоялось, поскольку оппозиция
продолжает блокировать президиум и трибуну.
Представители большинства, в свою очередь, пока держат себя в руках и, кроме угроз о
применении силы, никаких действий не принимают. В частности, депутаты от Партии регионов
и КПУ пробыли в сессионном зале около часа, а затем разошлись работать в комитеты.
При этом «регионал» Владислав Лукьянов признал, что его коллеги ночью проворонили
ситуацию, когда можно было самим занять позиции возле трибуны, поскольку оппозиционеров
в тот момент в зале не было.
«А что, их (оппозиции) вообще не было? Честно говоря, накануне 8 марта набить морды
„бютовцам“ — не самое лучшее поздравление женщинам», — отметил Лукьянов.
В то же время он не исключает силового противостояния в парламенте. По его словам,
«регионалы» хоть и ушли из зала, но готовы в любой момент через тоннель между комитетами
и зданием ВР вернуться и либо начать работать, либо силой разгонять оппозицию.
«Да, я думаю, что это реально. Но я не хотел бы об этом говорить, чтобы не
предупреждать. Чтобы вы нас не лишали возможности напасть внезапно... Зачем их держать в
зале? Пусть разойдутся», — отметил он.
В то же время еще один «регионал» Нестор Шуфрич настроен более решительно,
заявляя, что уже в ближайшее время его коллеги продемонстрируют, как нужно решать
вопросы.
«Во время прошлого блокирования мы продемонстрировали наши дипломатические
возможности. Я не исключаю, что в этот раз мы продемонстрируем наши физические
способности», — отметил он.
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Более сдержано ведет себя глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, по
словам которого, «регионалы» не хотят вновь превращать Верховную Раду в посмешище на
весь мир.
«Вы нас толкаете, чтобы устраивали опять цирковое представление, и потом все камеры
это снимали и потом показывали по всему миру? Мы это можем сделать, это нетрудно. Но мы
другие уже. Мы имеем достаточно опыта работы в парламенте, чтобы работать по-другому. И
те, кто пришел, должны понимать, что парламент уже другой, не тот, который был два года
назад. Поэтому не толкайте нас туда, чтобы центральный орган власти был посмешищем во
всем мире», — заявил он.
Напомним, оппозиция заблокировала президиум Верховной Рады в знак протеста против
попытки лишить их коллегу Сергея Власенко депутатского мандата.
http://fakty.ua/159171-regionaly-opravdyvat-svoe-bezdejstvie-priblizheniem-8-marta
В Раде объявили охоту на депутатов-совместителей
Елена Галаджий, "Комсомольская правда" (Украина)
Политиков, которые получают, кроме депутатской зарплаты, дополнительный заработок
от предпринимательской или адвокатской деятельности, намерены лишать мандата. И при этом
партийный окрас не имеет никакого значения.
Оппозиционеры взяли в осаду парламентскую трибуну и президиум, требуя, чтобы
спикер Владимир Рыбак отозвал свое исковое заявление в Высший административный суд с
просьбой о лишении депутатских полномочий Сергея Власенко - адвоката Юлии Тимошенко.
По мнению представителей Регламентного комитета, Власенко является совместителем, то есть
незаконно совмещает парламентскую работу с адвокатской.
- Оппозиция готова к тому, чтобы парламент немедленно начал свою работу законным
образом. Но для этого спикер должен выполнить свой конституционный долг и отозвать
сфальсифицированное исковое заявление, - заявил лидер парламентской "Батьківщини"
Арсений Яценюк. - Также созвать заседание руководителей фракций и разобраться с
совместителями от Партии регионов - по нашим данным, таких депутатов 37.
Спикер Владимир Рыбак иск не отозвал. Оппозиционеры пригрозили блокированием
Рады до ее роспуска.
Представители Партии регионов ультиматумом коллег из оппозиции возмущены.
Провластные депутаты утверждают, что перед законом должны быть все равны. И если политик
позволяет себе заниматься совместительством, то ему не место под законодательным куполом.
- В иске Владимира Рыбака нет политического подтекста. Такое же обращение в суд, как
по Власенко, спикер направил и по депутату из нашей фракции Андрею Веревскому (кроме
депутатской деятельности вел бизнес). И Высший административный суд лишил его мандата.
Если же будут выявлены подобные факты в отношении других депутатов, процедура будет
такой же, - заявил народный депутат Владимир Олейник.
А чтобы окончательно расставить все точки над "і", регионалы провели брифинг, на
котором продемонстрировали документы, которые подтверждают прекращение их коллегами
"другой деятельности".
- Я отказался от предпринимательской деятельности еще в конце октября прошлого года.
Поэтому я - не совместитель. С декабря полностью посвятил себе парламентской работе.
Только в частной беседе могу дать советы бывшим партнерам по бизнесу, - открестился от
обвинений один из "родителей "Эпицентра" Александр Герега, а затем подарил журналистке
скидочную карточку на 25 процентов в строительный супермаркет, к которому он не имеет
никакого отношения.
Адвокат или защитник?
С подобными заявлениями выступили Дмитрий Шпенов, Артем Семенюк, Сергей
Горохов, Юрий Шапов, Виктор Бондарь и другие. А пока регионалы "отчитывались" о своем
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несовместительстве, в ВАСУ оппозиционеры устроили настоящую битву за мандат Сергея
Власенко, который, кстати, в суд не явился.
Они утверждали, что защитник Юлии Тимошенко последние пять лет не занимался
адвокатской деятельностью.
- Адвокатская деятельность им не осуществлялась с 2008 года. Во всех делах, включая
убийство Щербаня, Власенко получил допуск согласно старому УПК как защитник, а не
адвокат, - заявил представитель Власенко в ВАСУ Николай Титаренко.
- С 22-го числа Сергея Власенко нет в реестре адвокатской деятельности, но он
принимает участие в деле на основании удостоверения народного депутата, - добавил лидер
"Батьківщини" Арсений Яценюк.
Выслушав версии сторон, судьи удалились в совещательную комнату. Ожидается, что
сегодня в 10.00 ВАСУ озвучит свой вердикт.
http://kp.ua/daily/060313/382934/

Інтернет-ЗМІ
Олег Тягнибок: «Опозиція вимагатиме перегляду розподілу керівних посад у
комітетах»
РБК-Україна
Опозиція вимагатиме перегляду розподілу керівних посад у комітетах. Про це на
брифінгу заявив лідер фракції "Свобода" Олег Тягнибок, передає кореспондент РБК-Україна.
"Опозиція буде ставити питання перед парламентською більшістю про перегляд
постанови, яка зафіксувала розподіл керівних посад у комітетах", - заявив Тягнибок.
http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/oppozitsiya-potrebuet-peresmotra-raspredeleniyarukovodyashchih-06032013131700
Ярослав Сухий: «Дії опозиції - це чорнороте зубоскальство»
Главред
На сайті "Главред" відбувся чат із першим заступником голови Комітету Верховної ради
України з питань соціальної політики і праці, народним депутатом України Ярославом Сухим.
Спілкуючись із читачами, він прокоментував чергове блокування опозицією трибуни Верховної
Ради та "війну пам'ятників" в Україні, висловив свою позицію у "мовному питанні" та щодо
переписування підручників з історії. Крім того, депутат розповів, чому вважає вичерпаним
креатин українських опозиційних сил.
Подаємо уривок стенограми чату з Ярославом Сухим.
DVS1310: Почему нет адекватного ответа на вандализм "Свободы" в Ахтырке?
Сколько вы (ПР) будете сдавать интересы своих избирателей? Мы не за такую партию
голосовали!
Ярослав Сухий: Вандализмом в Ахтырке сегодня занимаются правоохранительные
органы. Считал и считаю, что воевать с памятниками – это признак политического бессилия.
Ведь многим гражданам Украины, причем самым уязвимым, беззащитным и беспомощным,
имею в виду наших ветеранов, эти памятники дороги как воспоминание и как определенные
политические принципы.
Crimea: Ярослав Михайлович! Я – полковник в отставке. Не буду перечислять своих
заслуг. В свое время я ездил лечиться в Сакский клинический военный санаторий имени
Пирогова. Видел, как этот санаторий из руин поднял полковник медицинской службы Виталий
Устюжанин. При нем этот санаторий стал одним из лучших в стране. Но потом его по
надуманным причинам сместили с этой должности и поставили полковника медслужбы в
отставке Николая Филонова. Потом и Филонова сместили. На эту должность пришел новый
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сегодняшний начальник, не имеющий профильного образования медика и представления о
медицине вообще. И это за каких-то полтора года. Ладно бы показатели санатория шли бы
вверх. А то все наоборот – отдыхающих стало меньше, пошли сокращения персонала, всякие
злоупотребления. В санатории делали операции. Теперь все оперирующие хирурги разбежались.
Скажите, для чего успешных начальников (Устюжанина, Филонова) менять на неуспешных?
Что это, передел собственности или такая кадровая политика власти? Чем хуже людям, тем
лучше власти?
Ярослав Сухий: Прошу на мой адрес (г.Киев, ул.Банковая, 6-8) прислать письмо. На его
основании я сделаю депутатское обращение, а полученный ответ вышлю Вам по указанному
Вами адресу.
dim-dim: Зачем Янукович летал в Москву на встречу с Путиным? Каковы итоги этой
встречи? Какие вопросы обсуждались?
Ярослав Сухий: Пребывание Виктора Федоровича в Москве, его переговоры и решения
широко освещала и украинская, и международная пресса.
Odessit: Почему Вы ничем и никак не помогаете выжить украинскому языку в Украине?
Ведь у нас, украинцев, нет в мире второй Украины! Сколько можно издеваться над украинской
душой?
Ярослав Сухий: Если это вопрос ко мне лично, то даже то, что я в русскоговорящем
Запорожье общаюсь на украинском языке, украинскому языку помогает. С другой стороны, я –
уроженец Тернопольщины, с 2000 года в Верховном Совете представляю интересы ставшего
для меня родным Запорожья. Считаю, что и украинский, и русский язык в Украине достойны
уважения и поддержки.
journ_: Ярослав Михайлович, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшние действия
оппозиции: очередное блокирование, картонную фигуру премьера, требования ваших коллег по
парламенту? Спасибо.
Ярослав Сухий: Сегодняшние действия оппозиции и очередное блокирование говорят об
окончании более-менее приемлемого креатива. Это – обыкновенное черноротое зубоскальство.
Требования моих коллег ни в коей мере не могут быть адресованы парламенту.
1234: Чому в Україні почастішали вбивства бізнесменів, чиновників? Подивіться
лишень на вбивства в Криму... До нас повертаються 90-і? У чому ви вбачаєте причини цього і
який вихід із ситуації бачите?
Ярослав Сухий: Мене і моїх колег турбує загорстрення криміногенної обстановки в
державі. Найближчим часом, якщо опозиція знову не буде сходити з розуму, ми плануємо
провести парламентскі слухання з цього питання.
Konn: Тягнибок заявив, що 20 депутатів ВРУ мають подвійне громадянство. Чи
можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію? Чи підтримуєте особисто ви
ініціативу Миримського про легалізацію подвійного громадянства в Украині, чому?
Ярослав Сухий: Таку інформацію мав би підтвердити сам автор подібної заяви. Я
особисто не підтримую ініціативу щодо подвійного громадянства в Україні, тому що це – крок
до подальшого розколу України за етнічно-геграфічними ознаками.
Pilgrim: Як ви ставитесь до "переписувань" підручників історії, як – до вилучення з ЗНО
запитань про Бандеру, Шухевича? Та поділіться вашою загальною оцінкою сьогоднішньої
гуманітарної політики.
Ярослав Сухий: Я негативно ставлюся до переписувань підручників історії. Найближчим
часом вчені-історики мають зібратися і виробити одну прийнятну для всього суспільства точку
зору. Наше історичне минуле має нас об'єднувати, а не розчварювати.
В гуманітарній політиці сповідую пріоритет права людини над правами держави.
Pilgrim: Як, за вашими спостереженнями, вплинуло і впливає перебування в парламенті
"Свободи"?
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Ярослав Сухий: Поки що законодавчих актів від депутатів з ВО "Свобода" я не бачив.
Їхня епатажність, схильність до мітинговості – це свідчення політичної незрілості. Впевнений, з
часом вони будуть поводитися інакше…
http://glavred.info/politika/yaroslav-suhiy-viyna-z-pam-yatnikami-oznaka-politichnogobezsillya-244853.html
Найбільше "корисних" парламентарів у лютому було в "Свободі" – ОПОРА
Gazeta.ua
У лютому 2013 року найбільше "корисних" парламентарів зафіксовано у фракції
"Свобода" (66,67%), а найменше – серед депутатів Партії регіонів (32,69%).
Такі дані оприлюднила Громадянська мережа ОПОРА, яка продовжує відслідковувати та
аналізувати законотворчу активність народних депутатів Верховної Ради VII скликання.
Показники дослідження свідчать про те, що лише третина членів фракції ПРУ брали
участь у підготовці законопроектів протягом лютого, тоді як більше половини від складу
фракції ВО "Свобода" виступили у ролі законоробів.
За інформацією мережі, у лютому зазнав змін рейтинг найбільш активних фракцій. На
відміну від грудня та січня, у лютому "Батьківщина" поступилась лідерськими позиціями Партії
регіонів України. Найбільша опозиційна фракція зареєструвала самостійно, не кооперуючися з
іншими політичними силами, 55 законопроектів, тоді як партія влади - 105. Середній відсоток
активних депутатів Верховної Ради України зафіксовано на рівні 41,35%. Це свідчить про те,
що більша половина парламентарів не здійснювала активної законотворчої діяльності.
Рейтинг корисних депутатів виглядає так.
Галузі та політики, якими найбільше переймались депутати відрізнялись залежно від
фракції. Партія регіонів була зорієнтована на законотворчу діяльність у сфері економіки,
фінансів та господарювання і зареєструвала 45 профільних законопроектів. У пріоритетах
"Батьківщини" (15 законопроектів) та УДАРу (4 законопроекти) реформування правоохоронної
системи та зміни в системі судочинства.
"Свобода" у лютому опікувалася питаннями політики та державного управління (13
законопроектів). Комуністична партія України законотворчу активність зосередила на питаннях
соціальної політики та стандартів (45 законопроектів), як і позафракційні депутати (9
законопроектів).
ОПОРА звернулась до кожного з комітетів ВРУ з запитом на отримання інформації
щодо протоколів усіх засідань та інформації щодо роботи комітетів за поточний період. Як
виявилося, більшість комітетів не проводила ані зібрань, ані засідань у лютому.
Зважаючи на блокування парламенту опозиційними партіями, що створило передумови
для невідкриття другої сесії ВРУ, робота у комітетах не розпочалась. Утім, останні також не
відзначились іншими формами активності: засідання, круглі столи, зустрічі та зібрання.
http://gazeta.ua/articles/politics/_najbilshe-korisnih-parlamentariv-u-lyutomu-bulo-v-svobodiopora/485908

Блоги
Ірина Бережна: «Говоримо про гендер чесно-2»
Корреспондент.net
З наближенням 8 Березня мені приходить маса запитів розказати про свій досвід
перебування у політиці та дати кілька рекомендацій молодим дівчатам, які б хотіли зробити
політичну кар’єру.
З наближенням 8 Березня мені приходить маса запитів розказати про свій досвід
перебування у політиці та дати кілька рекомендацій молодим дівчатам, які б хотіли зробити
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політичну кар’єру. Вирішала поділитись цим досвідом і в своєму блозі. Хто знає, можливо він
комусь з майбутніх жінок-політиків додасть натхнення та сил активніше боротись за своє місце
під українським політичним сонцем.
Вперше я стала народним депутатом України у 27 років. І мушу сказати, що в політику я
певною мірою прийшла випадково. Адже я завжди мріяла бути фаховим юристом, здобула
відповідну освіту та по закінченню університету навіть відкрила власну нотаріальну контору. І
саме коли я почала працювати як нотаріус, то зрозуміла, яка величезна кількість проблем
нотаріату не має законодавчого регулювання, або ж навпаки: закони, які діють, неправильні,
нелогічні, неєвропейські. Я задалась запитанням, як поліпшити роботу нотаріальної галузі?
Маючи свій досвід, спілкуючись з колегами, на якомусь етапі я зрозуміла, що немає іншого
шляху, окрім як змінити закони. Повстало два наступні запитання: що змінювати і як? Тож я
стала розробляти правки до існуючих законів, і фактично дійшла до необхідності ухвалення
нотаріального кодексу. Його проект – це те, з чим я вже прийшла в парламент. І по-юнацьки
була щиро переконана, що Верховна Рада зразу візьметься його ухвалювати. Тепер я розумію,
наскільки все складніше, але не відступлюся від своєї мети. Щоправда, тепер вона більш
масштабна: привести не окрему галузь, а країну до європейських стандартів.
Найважче на початку було повірити в себе. Змусити оточуючих ставитися до тебе
серйозно. Я – молода жінка, котра раптом почала грати у політиці – великій чоловічій грі – та
ще й домагатися результату. Багатьох це дратувало. Мені ж - додавало сил.
Якщо говорити про небезпеки, які чекають жінку в політиці, то одна з головних – знайти
баланс між собою-політиком, собою-матір’ю та собою-жінкою. Політика – це не та робота,
котру ти можеш закінчити о 18.00 та піти додому. Політика вимагає багато часу, постійного
саморозвитку, масу енергії. Але політика не звільняє тебе і від обов’язків матері чи дружини.
Мені свого часу дуже допомогли заняття з тайм-менеджменту та природні здібності чітко
організувати свій час та простір.
Ще одна проблема – це переконати колег сприймати тебе серйозно. Бо якщо Європа вже
давно оговталася від стереотипу «Kinder, Küche, Kirche», то у пострадянському суспільстві
панує інший: жінка у політиці – то не по-справжньому. Тобто з нею можна приємно
порозмовляти, але не домовлятися. Якось під час зустрічі, коли мій візаві відверто витріщався
на мої ноги, я сказала: «Наступного разу я прийду до вас у штанях та зі штучними вусами, тоді
вам буде легше мене почути?». Чоловік знітився, і ми почали нормально працювати.
Ще окрема проблема – солідарність. Жінок у політиці, принаймні, українській, так мало,
що вони ще не мають досвіду відстоювання та боротьби за власні права. Власне, це було однією
з причин організації у парламенті об’єднання «Рівні можливості», співголовою якого я є. Ми з
колежанками маємо амбітні цілі щодо відстоювання гендерної рівності в країні.
Друга проблема, з якою я зіштовхнулася, - це втручання у приватне життя жінкиполітика. Це чоловік може закохуватися і розлучатися, а якщо ти жінка і в тебе нічого не
вийшло з твоїм партнером, то суспільство засуджує тебе. У кращому разі мовчанкою. У
гіршому – на сторінках таблоїдів, котрім завжди є справа, від кого в тебе дитина, з ким ти
прийшла до театру чи щось інше.
Коли у мене просять поради новачкам, то, я вважаю, що в першу чергу їм потрібно
набратись професійних навичок роботи в українському парламенті. У Верховну Раду доволі
часто приходять люди з різних сфер. Мені, наприклад, було непросто розібратися у теренах
нашої бюрократії, і я витратила доволі багато часу на це. Гадаю, було б гарною думкою мати
тренінг для жінок, котрі прагнуть стати політиками. Пояснити, що до чого, аби не витрачати
дорогоцінний, до того ж, оплачений платниками податків час, на самонавчання. Я знаю, що
подібні тренінги є при багатьох парламентах світу, і думаю, це гарний досвід.
Основні правила існування і роботи у «чоловічому політичному клубі» можу
сформулювати так:
1. Всі люди народжуються рівними, не залежно від статі.
2. Бути жінкою - не означає мати додаткові проблеми. Це значить багатьох проблем
уникати.
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3. Якщо ти зіштовхнулася з дискримінацією, маєш обов’язково наказати кривдника. Цим
ти допомагаєш іншим жінкам.
4. Жіноча солідарність подарувала нам право голосувати, відпустку по догляду за
дитиною, контрацептиви і водійські права. Ти завжди мусиш висловлювати солідарність іншим
жінкам.
Для тих дівчат та жінок, які тільки планують іти в політику, рекомендую спочатку
визначитись, навіщо це вам. Не може бути метою бажання зробити політичну кар’єру, метою
може бути певна зміна, котра досягається виключно політичним шляхом. Плануйте своє життя,
досягайте цілей одна за одною, йдіть неначе драбиною. Тоді ви впевненіше почуватиметеся на
вершині. І вчіть мови.
Так чи інакше, жінки роблять політику іншою. На генному рівні чоловіки є
завойовниками, а жінки – будівничими життя. Те саме – в політиці. Там, де чоловіки готові
увійти в кризу, жінки знаходять компроміс. Окрім того, жінки більш відповідальні.
Материнський інстинкт, закладений в нас природою, змушує нас завжди піклуватися не лише
про себе. Багато чоловіків не мають такого досвіду. І, безумовно, за будь-яким політичним
питанням у нас є соціальна складова. Ми не робимо те, що не матиме зрозумілою користі для
суспільства.
http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/berezhnaja/a100727
Анатолій Гриценко: «Азаров взявся за собак і котів. Нехай почне з Міноборони!»
pravda.com.ua
Прем'єр доручив міністрам відреагувати на випадки знущання над безпритульними
тваринами. Вчасно.
Почнемо з міністра оборони Павла Лебедєва?
Допоможу Ніколаю Яновічу розібратися не взагалі, а з конкретними фактами.
А саме – звірячого вбивства собак капітаном Михайлом Пестерєвим у Житомирській
бригаді. Порубав їх саперними лопатками, потім підірвав вибуховими пакетами, на очах у
підлеглих солдат, в тч жінок. Я про цей випадок писав у січні місяці.
Звернувся письмово до міністра Лебедєва – з вимогою провести службове розслідування
і винних у порушенні закону, а крім того моралі й гідності офіцера – притягти до
відповідальності.
Отримав від міністра відповідь: службове розслідування проведено; полковник,
командир бригади – отримав дисциплінарне стягнення, за недостатній контроль за організацію
бойової підготовки в бригаді. Але тут же: розслідування виявило, нібито капітан Пестерєв не
вбивав живих собак, а десь знайшов уже мертвих і потім їх підривав вибуховими пакетами.
Піднімаючи таким чином бойовий дух солдат. І ще – прокуратура міста Житомира порушила
кримінальне провадження і проводить власне розслідування, повідомляє міністр оборони.
Що ж, міністр не зміг (чи не захотів?) знайти правду, донести її до людей і тим самим
поставити переконливу крапку.
Я письмово звернувся до Житомирського прокурора... Побачимо, чи доберуться до
правди його підлеглі і чи садисти у погонах відповідатимуть перед законом? Відповіді ще
немає. Час у прокурора ще є – і розібратися, і дати мені відповідь у визначений законом термін.
Може, свіже доручення Азарова чиновникам допоможе?
http://blogs.pravda.com.ua/authors/grytsenko/51371cce568c1/
Микола Княжицький: «Адвокати-депутати? Нові прізвища з реєстру»
pravda.com.ua
Сьогодні зранку я оприлюднив список осіб, які зареєстровані суб"єктами
підприємницької діяльності і мають ті самі прізвища,що і відомі народні депутати України.
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

17
Очевидно,потрібно перевірити,чи справді ці особи є депутатами і чи вони таку діяльність
продовжують вести. Про це я і попросив у зверненні спікера Рибака та регламентний комітет. А
ось прізвища з єдиного реєстру адвокатів України.
Занесені в Єдиний реєстр адвокатів особи,про яких немає відомостей про призупинення
адвокатської діяльності:
1. Струк Володимир Олексійович – http://www.unba.org.ua/erau/41202/?print=Y
2. Развадовський Віктор Йосипович – http://www.unba.org.ua/erau/57794/?print=Y (зараз
проживає в Києві, але родом з Житомирської області)
3. Дудка Володимир Володимирович – http://www.unba.org.ua/erau/58676/?print=Y
Прошу пана Рибака і регламентний комітет не фальшувати рішення цього комітету,як це
було у ситуації з Власенком,,а докладно перевірити,чи про народних депутатів тут йдеться,чи
про їхніх однофомільців. Про іших депутатів з адвокатськимі посвідченнями суспільству уже
відомо.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/knyazhytsky/5135e389447b3/

Телебачення і радіомовлення
Верховна Рада так і не запрацювала
УТ-1, Підсумки дня
Любов ДОБРОВОЛЬСЬКА, ведуча: Верховна Рада так і не запрацювала. Опозиція
тримає в облозі президію і трибуну: так вони захищають мандат бютівця Сергія Власенка.
Регламентний комітет позбавив його депутатства, буцімто, через сумісництво з адвокатською
практикою. Водночас більшість заявляє: якщо потрібно буде приймати важливі закони – вони
парламентську трибуну розблокують.
Катерина БЕССАРАБОВА, кореспондент: Вони сьогодні не в червоних светрах і
президію блокують ще до початку засідання. Цього разу трибуну в облогу взяли представники
фракції "Батьківщина". Їхня ціна розблокованого парламенту – мандат бютівця Сергія
Власенка. Регламентний комітет вирішив залишити Власенка без мандата через сумісництво.
Буцімто той одночасно працює і адвокатом, і депутатом, а це заборонено законом. Це рішення
опозиція вимагає визнати недійсним. Інакше – парламент так і не запрацює.
Олег ТЯГНИБОК, голова ВО "Свобода": "Український парламент може запрацювати
плідно, ефективно і творчо тільки тоді, коли будуть виконуватися як зовнішні, так і внутрішні
нормативні акти, які забезпечують роботу українського парламенту – найвищого законодавчого
органу нашої держави.
Катерина БЕССАРАБОВА, кореспондент: Комітет постановив забрати мандат ще в
одного обранця – регіонала Андрія Веревського, бо той із депутатством суміщав комерційну
діяльність. Опозиція заявила: позбавляють мандата незаконно лише Власенка. І попросила
спікера Верховної Ради відкликати позовну заяву з суду, й подати замість неї інших 11: про
депутатів-сумісників від Партії регіонів. Утім, названі обранці документально підтвердили –
вже давно не займаються іншою діяльністю.
Народний депутат: "Как только был избран депутатом – я приостановил свою лицензию.
Вот документы: можете посмотреть, ознакомиться. Оригиналы у меня есть – готов их тоже
предоставить".
Катерина БЕССАРАБОВА, кореспондент: Більшість закликає меншість до роботи.
Зокрема, зрештою взятися за ухвалення законопроектів. Лідер фракції Партії регіонів
переконує: довго більшість не чекатиме – парламент розблокує. Однак про силовий метод не
йдеться.
Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партії регіонів: "Партия регионов в полном
составе присутствовала и присутствует в зале парламента. Мы готовы начать полноценно
работу по основной функции – принятию законодательных инициатив. Но смешить страну нам
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не хотелось бы – в шею гнать депутатов мы из зала, которые не хотят работать, нам не хотелось
бы. Потому что мы должны другое лицо показать в парламенте".
Катерина БЕССАРАБОВА, кореспондент: Заяву щодо Власенка з суду спікер
парламенту Володимир Рибак не відкликатиме, бо тепер доля мандата бютівця у руках Феміди.
Суд уже постановив: регіонал Андрій Веревський більше не депутат. А от засідання щодо
Власенка переніс на завтра. Попри це, Рада має запрацювати: в повітрі зависли необхідні
закони.
Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради: "День-два, але Верховна Рада повинна
працювати. Опозиція повинна відстоювати свою думку – це є у всьому світі, але ніхто
блокуванням не повинен займатися. Треба домовляться. Вони сидять у мене в кабінеті: я прошу
меншість, я прошу більшість домовляться між собою".
Катерина БЕССАРАБОВА, кореспондент: Черговий раунд перемовин опозиціябільшість намічений на ранок середи. Спікер знову готовий надати свій кабінет. Більшість тим
часом працює над законопроектом про відповідальність за блокування роботи Верховної Ради.
Але на ухвалення депутатам його подадуть уже, коли парламент буде розблоковано.
Опозиція знову заблокувала Верховну Раду
Студія «1+1», ТСН
Юлія БОРИСКО, ведуча: День-два почекають, а потім розблокують Верховну Раду
силоміць. Таку поведінку провладних депутатів прогнозує спікер Рибак. Заяву до суду про
позбавлення бютівця Власенка депутатського мандату голова парламенту не відкликав. Тож
скандал довкола сумісництва загострився. Опозиція нарахувала не менше десятка регіоналівсумісників. Самі вони свій тісний зв'язок з бізнесом заперечили. Тепер кожна сторона лякає
противників новою зброєю.
Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: Сумувати під час блокування українські депутати
не звикли. Готуючись до облоги, опозиціонери прикрасили президію банером ідеологічного
змісту та картонною фігурою Миколи Азарова, з якою по черзі фотографувались і свої
фототрофеї зразу ж у соціальні мережі викладали. Хто приніс картонного Прем’єра – не
зізнались.
Арсен Аваков, народний депутат від "Батьківщини": "Точно не я. Я пришел, а он стоит.
Я не знаю. Я воспользовался Азаровым".
Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: Спробу зупинити святотатство зробив регіонал
Ярослав Сухий. Але опозиціонери свою забавку не віддали. Провладні депутати їм більше не
заважали. Усі зосередились вже на на картонній, а на цілком реальній постаті. Сергій Власенко
сьогодні, можливо, востаннє з'явився у будівлі під куполом у статусі народного депутата. З
огляду на те, що сьогодні суд позбавив депутатства регіонала Андрія Веревського, яким буде
рішення суду щодо нього – Власенко знає наперед.
Сергій ВЛАСЕНКО, народний депутат від "Батьківщини": "Навіщо це робиться? Це
робиться, звичайно, не для того, щоб потім сказати, що все добре".
Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: Його колеги з опозиції обурені тим, що спікер не
відкликає свій позов.
Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції "Батьківщина": "Я намагався пояснити Рибаку, що
депутатів не можна здавати, як склотару. А він перший голова парламенту, який таким чином
поступає".
Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: Відтак знову війна, тобто блокування. Регіонали
цього разу обіцяють відповісти. Але не звичною бійкою. Вони погрожують забрати в опозиції її
головну зброю.
Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "15 февраля текущего года за
номером 2307, который предполагает ответственность депутатов за блокирование парламента.
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Мы об этом предупреждали наших коллег. И если дальше эта система будет продолжаться, мы
будем настаивать на том, чтобы этот законопроект был принят".
Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: В опозиції нарахували 11 регіоналів-сумісників. І
просять спікера бути принципом до кінця та забрати мандати і у них теж. Щоправда, ті свого
сумісництва не визнають. Співвласник мережі будівельних гіпермаркетів Олександр Герега
стверджує: з бізнесом порвав.
Олександр ГЕРЕГА, народний депутат від Партії регіонів: "Я можу консультувати, можу
допомагати своєю порадою. Але підприємницькою діяльністю я не займаюсь".
Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: Ввечері регіонали пред'явили журналістам
звинувачених у сумісництві. Ті пояснили: їхні заяви давно написані, а з державних реєстрів їх
досі не викреслили через заплутану бюрократію.
Артем СЕМЕНЮК, народний депутат від Партії регіонів: "7 грудня 2012 року припинив
підприємницьку діяльністю. Тому не знаю, для чого це потрібно, що задають зараз такі
питання".
Віктор БОНДАР, депутат вітчизняний Партії регіонів: "Вийшла прикра помилка –
просто назвали однофамільця".
Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: Проте пошуком сумісників у таборі опонентів
опозиція обмежуватись не збирається. Свободівці обіцяють влаштувати полювання на
депутатів, які мають заборонене Конституцією подвійне громадянство. По два паспорти, за
їхніми даними, мають близько 20 нардепів.
20 нардепов хранят в одном кармане украинский паспорт, а в другом американский
Интер, Подробности
Владимир АНДРИЕВСКИЙ, ведущий: И еще об одном списке. Тоже своего рода
совместителей. Лидер "Свободы" Олег Тягнибок сегодня заявил, что 20 нардепов хранят в
одном кармане украинский паспорт, а в другом - американский, израильский либо российский.
Запрещенное законом двойное гражданство не редкость в истории украинской политики. Что
нельзя запретить - нужно возглавить. И в парламенте уже витает инициатива разрешить
двойное гражданство. Алла Щелычева о тех, кто предпочитает выбирать Родины.
Алла ЩЕЛЫЧЕВА, корреспондент: Их 20. И у них по два паспорта. Народных
депутатов с двойным гражданством пересчитали украинские националисты. Но называть
поименно не стали, а попросили СБУ огласить весь список. Но ответ из силового ведомства
Олегу Тягнибоку не понравился.
Олег ТЯГНИБОК, народный депутат: «Мовляв, це не справа нашої компетенції.
Товариство, а тоді чия це компетенція, як не служби безпеки України?».
Алла ЩЕЛЫЧЕВА, корреспондент: Историй с двумя паспортами у украинских
госслужащих хоть отбавляй. Грешили этим и в высших эшелонах власти, и чиновники
помельче. Ефим Звягильский - в 94 году уехал в Израиль, где получил гражданство. Но при
этом на протяжении двух лет оставался украинским парламентарием. Александр Пресман будучи депутатом Одесского облсовета от Партии регионов был обладателем паспорта
гражданина США. И гражданина Украины. Александр Шепелев - экс нардеп от БЮТ. Его
канадский паспорт ему очень пригодился, когда депутата обвинили в крупных хищениях и
объявили в розыск. Чтобы совместителей искать не пришлось, стоит разрешить. Депутат Лев
Миримский две недели назад предложил Верховной раде легализировать два паспорта. Не для
себя, для людей. Мол, нововведение облегчит жизнь гастарбайтерам. Законопроект написал, но
потом спохватился - не учел нюансы.
Лев МИРИМСКИЙ, народный депутат Украины: «Даже в этот закон я внесу еще
поправку о том, что двойное гражданство не должны иметь госслужащие. А это и депутаты, и
чиновники, в том числе. На мой взгляд - это будет корректно».
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Алла ЩЕЛЫЧЕВА, корреспондент: Националисты плохо считают. "Запасной документ"
есть не то, что у 20 нардепов, у каждого четвертого в парламенте, уверен политолог Тарас
Березовец.
Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, политолог: «Самые популярные три страны, где украинские
депутаты оформляют гражданство, - это Израиль, это Канада, и Российская Федерация. Их не
смущал факт того, что они нарушали законы своей страны. Это уже произошло, так давайте это
легализируем. Зачем мы будем оставлять людей за чертой закона».
Алла ЩЕЛЫЧЕВА, корреспондент: По закону украинец, который стал гражданином
другой страны, внутренний паспорт должен сдать. Но таких совестливых найти сложно. Ведь
ответственности фактически нет.
Юлия ЯШЕНКОВА, старший юрист юридической компании: «Отработанного
механизма - процедуры лишения гражданства нет. Да, у нас есть такое основание, у нас оно
прописано в ЗУ, но как происходит эта процедура, кто будет заниматься контролем, кто будет
инициировать эту процедуру - это нигде не предусмотрено».
Алла ЩЕЛЫЧЕВА, корреспондент: Впрочем, поясняет юрист, даже если закон и
примут, то депутат, у которого найдут второй паспорт, отделается лишь штрафом. И максимум
заплатит 1700 гривен.
Депутатський мандат провокує новий виток політичної кризи
ICTV, Факти
Олена ФРОЛЯК, ведуча: Після сенсорної кнопки депутатський мандат провокує новий
виток політичної кризи. сьогодні Вищий адміністративний суд України почав розгляд позову
регламентного комітету парламенту про позбавлення депутатських повноважень народного
обранця і захисника Тимошенко Сергія Власенка через сумісництво. Опозиція рішення
комітету назвала сфальшованим і спрямованим на знищення політичних опонентів оскільки
Власенко не адвокат, а захисник на громадських засадах. Іще 22 лютого написав заяву про
припинення адвокатської діяльності. Сьогодні ж цей же ж суд достроково позбавив
депутатських повноважень регіонала Андрій Веревського за поєднання роботи у Верховній Раді
та бізнес діяльності. Представник депутата в суді не підтвердив, але й не спростував, що
Веревський голова ради директорів великого холдингу. Однак запевнив, що він за це не
отримує грошей. У фракції «Батьківщини» історію з регіоналом Веревським вже назвали
продуманою піар-акцією, а долю мандата Власенка суд намагатиметься вирішити вже завтра.
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Затишшя було нетривалим. В Раду
повернулося блокування. Президію облогу опозиція взяла аби відстояти депутатський мандат
колеги Сергія Власенка. Опозиція наполягала, аби спікер відкликав позов про припинення
депутатських повноважень Власенка. Рибак відмовився, переговори закінчилися нічим.
Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Опозиція каже ні. Ви відкличте. Я
говорю, кого відкликати? По Власенко. А по Веревському? А по Веревського нас це не
стосується, нам це не нада».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: До обіду Вищий адміністративний суд
позбавив Андрія Веревського повноважень. Судді справилися за годину. Самого депутата не
було. Його адвокати доводили, що їхній клієнт бізнесом у Люксембурзі займається
безкоштовно.
Вікторія ЛУК’ЯНЕНКО, представник Андрія Веревського: «Відповідач не отримує у
складі зазначеного органу жодної грошової або майнової винагороди».
Анатолій СЕЛІВАНОВ, представник Верховної Ради України: «Робота, яка була і
залишається оплачуваною, свідчить, що народний депутат отримав крім зарплати ще інші
доходи, що заборонено законом».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Андрій Веревський не єдиний сумісник у
Партії Регіонів. Арсеній Яценюк нарахував аж чотири десятки. По обіді регіонали зібрали
вісьмох депутатів, яких опозиція запідозрила у сумісництві. Дев’ятого представляла помічниця.
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Вони запевняють, що зав’язали з бізнесом. А Біловол та Бондар взагалі ним ніколи не
займалися.
Віктор БОНДАР, народний депутат України, фракція Партії регіонів: «Вийшла прикра
помилка, просто назвали однофамільця, підняли його і по однофамільцю приписали мене в цей
список».
Сергій ГОРОХОВ, народний депутат України, фракція Партії регіонів: «Никакой
предпринимательской деятельности ни я ни мои коллеги не веду, поэтому абсолютная ложь».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Поки регіонали виправдовувалися, Вищий
адмінсуд розпочав розгляд справи Сергія Власенка. Опозиціонери з Ради пішли до суду. В залі
аншлаг та неймовірна задуха. Через це євродепутат знепритомніла. Коли прийшла до тями, то
заявила – справа Власенка політична.
Ребекка ХАРМС, депутат Європарламенту: «Абсолютно очевидно, що з європейської
точки зору, яку я тут представляю, справа пана Власенка є наступною в Україні справою
політичної юстиції».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Сам Власенко запевняє, що адвокатською
діяльністю не займається з 2008 року. А з реєстру адвокатів його вилучили за п’ять днів до
скандального рішення Регламентного комітету.
Сергій ВЛАСЕНКО, народний депутат України, фракція «Батьківщина»: «В мене може
бути свідоцтво будь-яке медичне, електрика свідоцтво, якесь інше, але якщо я не здійснюю цієї
діяльності зупинив я його чи не зупинив не грає жодної ролі».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Якщо депутатського мандата Сергія
Власенка позбавлять, опозиція шукатиме правди у Європейському суді з прав людини.
Водночас спікер Володимир Рибак ще не знає, як діятиме у випадку задоволення позову щодо
Власенка.
Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Я не знаю яке рішення, що там
буде написано. Якщо прийнято рішення, то ми завтра побачимо, яке рішення прийнято».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Володимир Рибак впевнений в одному, поки
не буде вирішена справа Власенка у суді, тоді марно говорити про розблокування. Розгляд
справи продовжать завтра.
Опозиція, яка зранку блокувала Верховну Раду, залишила сесійну залу
5 канал, Час новин
Тетяна ДАНИЛЕНКО, ведуча: Опозиція, яка зранку блокувала Верховну Раду через
ситуацію з Власенком, вже залишила сесійну залу. Як повідомив "5 каналу" "ударівець" Павло
Розенко, всі розійшлися до завтра. Протягом дня "УДАР", "Свобода" та "Батьківщина" тримали
в облозі трибуну і обіцяли не знімати її, доки керівництво парламенту не відкличе позов до
Вищого адмінсуду. Від "регіоналів" опозиція вимагає притягнення до відповідальності
депутатів-порушників. У провладній фракції опозиціонери нарахували 37 сумісників, а ще 20-х
обранців – із подвійним громадянством, що заборонено українськими законами. Натомість
"регіонали" переконують: чекатимуть день-два, а потім можуть розблокувати трибуну силою.
Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "Если потребуется для принятия
законов разблокировать работу парламента, мы это сделаем и примем соответствующие законы.
Более того, я сегодня сказал на пресс-поинте и подтвержу еще раз. Моя позиция следующая:
что депутат, как и любой работник, должен подчиняться определенному КЗоТу".
Блокували трибуну
Тетяна ДАНИЛЕНКО, ведуча: Опозиція заявила, що у разі, якщо суд позбавить
Власенка мандата, вони позиватимуться до Європейського суду з прав людини. І через позов
проти захисника Юлії Тимошенко опозиція сьогодні блокувала трибуну парламенту. Утім після
18-ої депутати від «Батьківщини» та «Свободи» залишили парламентську залу. Зараз там лише
представники «Удару». Входи до президії лишилися заблоковані стільцями.
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Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Марно прийшли на роботу ці зазвичай рідкісні гості
у раді - із фракції регіоналів. Продемонструвати чудеса персонального голосування і цього разу
не вдасться.
Нуруліслам АРКАЛЛАЄВ, народний депутат України, фракція Партія регіонів: «И
раньше ходили. Вы нас только не замечали. А сейчас тем более будем ходить».
Володимир МАЛЬЦЕВ, народний депутат України, фракція Партія регіонів: «Наверное,
мы ходили раньше и сейчас».
Сергій КИЙ, народний депутат України, фракція Партія регіонів: «Вам скучно просто
сейчас! Конечно, я хожу».
В’ячеслав КУТОВИЙ, народний депутат, «Батьківщина»: «Ну если он к нам не
приходит, то будет в зале находится».
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Картонного Миколу Азарова - на руках заносить у
залу батьківщинець Кутовий. Каже, витинанку майстрував з побратимами уночі.
В’ячеслав КУТОВИЙ, народний депутат, «Батьківщина»: «Разом брали ноччю і
вирізали. Всі були задіяні в цьому процесі, вся фракція».
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: З крісла прем`єра на підлогу перекладає фігуру
регіонал Сухий.
В’ячеслав КУТОВИЙ, народний депутат, «Батьківщина»: "Його ж хотіли вкрасти... Хто?
Люди з Партії регіонів. Вони вже прийшли до нього і хотіли забирати… Вони сказали, що це
ображає прем`єр-міністра, нашу владу на сьогоднішні день. Його не повинно тут бути. А те, що
вони хочуть нашого депутата позбавити мандата - це не ображає".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: А опозиціонери паперовому гостю раді - з ним фото
на пам’ять. На це є час: Рада знову у блокаді - у президії нові плакати. Картонного Азарова
врешті всаджують на місце спікера.
Арсен АВАКОВ, народний депутат України, фракція «Батьківщина»: "У каждого своя
точка зрения, где ему гнужно постоять, поэтому каждый его таскает туда-сюда".
Олександра КУЖЕЛЬ, народний депутат України, фракція «Батьківщина»: "Что он
символизрует? Ну пустое место. Куда не поставь - оно и будет пустым местом".
Дмитро ШЕНСЕВ, народний депутат України, фракція Партія регіонів: «Ее не будет
скоро, этой фигуры».
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Та попри такий настрій регіонала-боксера Шенцева,
лідер його фракції запевняє: розблоковувати не планують.
Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: «Толкать нас в ту ситуацию, корда
мы физическим путем будем разблокировать парламент… Я еще раз говорю, мы это уже
проходили».
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Поки триває протест проти позбавляння Сергія
Власенка депутатського мандату. Сам він поки ще у депутатській залі. Лідер фракції - вже
обіймається із ним. У раді Власенко не затримується.
Сергій ВЛАСЕНКО, адвокат Юлії Тимошенко: "Мене дивує, що вони це почали робити
одразу після саміту Україна-ЄС. У мене може бути свідоцтво будь-яке - медичне, електрика,
якесь інше - але якщо я не здійснюю цієї діяльності – зупинив я його чи не зупинив - це жодної
ролі не грає".
Арсеній ЯЦЕНЮК, народний депутат України, голова ради Об’єднаної опозиції
«Батьківщина»: "Я намагався пояснити Рибаку, що депутатів не можна здавати, як склотару. А
він голова парламенту, який перший таким чином поступає".
Олександра КУЖЕЛЬ, народний депутат України, фракція «Батьківщина»: «Уже сами
все регионалы… Вы думаете, они ходят все в радостном настроении? Не потому что мы
блокируем. Они понимают, что ящик Пандоры открыли, и не только по нас".
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Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Опозиціонери знають: у більшості повно тих, кого
позбавляти мандата. Ось наприклад на роботу у раду прийшов депутат, а за сумісництвом міністр оборони Павло Лебедєв.
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: «Будете складати свої повноваження?».
Павло ЛЕБЕДЄВ, народний депутат, ПР – міністр оборони: «Да».
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: «Сьогодні?».
Михайло ЧЕЧЕТОВ, народний депутат України, фракція Партія регіонів: «По
конституции все будет, девочки. Вы же знаете – все только по Конституции!».
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Або ось депутат-регіонал Герега.
Олександр ГЕРЕГА, народний депутат України, фракція Партія регіонів: "Я можу
допомагати тільки своєю порадою. Але підприємницькою діяльністю я – чітко - не займаюся".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Чоловіка Галини Гереги, якій самій не вдалося стати
депутаткою, звинувачують у поєднанні депутатства і підприємництва. Несправедливо - вважає
він.
Олександр ГЕРЕГА, народний депутат України, фракція Партія регіонів: "Звичайно - ну
що зробиш, зараз такий час".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Поки фракції думають що робити далі - регіонали
обмежилися тим, що викрали картонного прем’єра. Як, куди і навіщо - не зізнаються.
Нестор ШУФРИЧ, народний депутат України, фракція Партія регіонів: "Пусть это будет
нашей маленькой военной тайной… Я, честно говоря, удивлен просто. Я проходил буквально
метрах в двух от низ, но они дремали... В следующий раз мы постараемся по необходимости
вынести и самих народных депутатов".
В парламенте бродит призрак нового кризиса
ТРК Украина, События
Евгений МИХИН, ведущий: В парламенте бродит призрак нового кризиса. Оппозиция
снова взяла в осаду трибуну и принесла в сессионный зал бумажный манекен Премьерминистра. При чем здесь Азаров, оппозиционеры так и не пояснили. Ведь формальный повод
для блокады судебное рассмотрения дела о лишении бютовца Сергея Власенка депутатских
полномочий. Картонная фигура пробыла в зале до обеда. Потом ее забрали регионалы.
Нестор ШУФРИЧ, народный депутат от фракции Партии регионов: «Они проспали
сегодняшний свой флаг и мы вынесли его как военный трофей. Премьер-министр Украины
является должностным лицом, полномочия которого выписаны в конституции. Это
конституционная должность. И такое отношение со стороны народных депутатов оппозиции
неприемлемо».
Арсен АВАКОВ, народный депутат от фракции «Батьківщина»: «Я понимаю, что не о
чем больше говорить, когда мы говорим о правительстве, кроме как о манекене Премьера. Но я
думаю, что этот уровень шутки отражает уровень этого правительства».
Суд думає над долею Власенка
Радіо Свобода
Чи займався депутат Сергій Власенко після свого обрання адвокатською діяльністю та
чи позбавлять його за це мандата, з’ясовував у вівторок Вищий адміністративний суд України.
Своє рішення судді обіцяють оголосити у середу, 6 березня. Представник позивача, спікера
Верховної Ради Володимира Рибака, вважає, що для позбавлення статусу депутата достатньо
рішення регламентного комітету парламенту. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк,
який захищав інтереси Власенка, навів докази, що той не займався адвокатською діяльністю з
2008 року.
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Під будівлею Вищого адміністративного суду по обіді 5 березня зібралися близько
тисячі мітингувальників із символікою опозиційних партій. Вони скандували «Руки геть від
Власенка!». В самій залі судових засідань – яблуку ніде впасти, тут журналісти, депутати від
опозиції, представники закордонних дипломатичних місій. Самого відповідача, депутата Сергія
Власенка не було з невідомих причин, тому його інтереси перед колегією з п’яти суддів
представляв лідер парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
За його словами, Сергій Власенко не працював адвокатом на момент обрання депутатом
– це зафіксоване в рішенні ЦВК. Окрім того, 22 лютого він відмовився від права бути
адвокатом, заявив у суді Яценюк.
«Громадянин Власенко не здійснював адвокатської діяльності. Не укладав про це угод,
не представляв нічиїх інтересів як адвокат, і ніяких свідчень про те, що він реалізовував своє
право на адвокатську діяльність – не існує. Попри це, він подав заяву до Львівської колегії
адвокатури про те, щоб у нього відібрали навіть право займатися адвокатською діяльністю.
Щоб не було підстав для політичних спекуляцій, – пояснює Яценюк. – Однак через п’ять днів
по тому спікер Верховної Ради Володимир Рибак подає позов до суду про позбавлення
Власенка мандата».
Яценюк зауважив, що Сергій Власенко захищає Юлію Тимошенко на громадських
засадах і що він став її захисником за рішенням суду, яке визначає його як «фахівця з права,
народного депутата».
Позов на Власенка – без дати і доказів
Захисники Власенка поцікавилися в представника інтересів позивача, чи спікер
Володимир Рибак має докази того, що Власенко працював адвокатом у час свого депутатства.
Представник спікера в суді визнав, що єдиним доказом, про який він знає, є витяг з реєстру
працівників адвокатури від 19 лютого. «Є факти, які свідчать про адвокатську діяльність
депутата Власенка, і вони дали підстави спікерові звернутися до суду», – зауважив він.
Посмішки суддів та присутніх викликав той факт, що на тексті позову не виявилося
дати, і представник позивача не зміг цього пояснити. Зрештою, суд вислухав позиції всіх
учасників і взяв перерву до 6 грудня, до десятої ранку.
Європарламентар: «Власенко – новий приклад політичного переслідування»
Депутат Європарламенту Ребекка Гармс, яка спостерігала за перебігом суду, назвала
умови в залі засідань нелюдськими. І визнала, що справа Власенка є наступним після
Тимошенко прикладом політичного переслідування.
Використання судової гілки влади для з’ясування політичних інтересів і виключення з
політичної боротьби опонентів – неприпустиме
Ребекка Гармс
«Ознакою демократичної держави є те, що політичні суперечки повинні вирішуватися
політичними методами в парламенті, а використання судової гілки влади для з’ясування
політичних інтересів і для виключення з політичної боротьби своїх опонентів – неприпустиме»,
– наголосила Гармс.
Цього ж дня Вищий адмінсуд достроково позбавив мандата депутата-регіонала Андрія
Веревського за суміщення депутатської діяльності з підприємницькою. Керівник його фракції
Сергій Єфремов обурився, що в Україні та ЄС всі переймаються Власенком і незаслужено
забули про Веревського.
Зі свого боку, Арсеній Яценюк наголосив, що Веревського позбавили мандата за
домовленістю, бо його закордонні бізнес-партнери не хочуть мати з ним справ, доки він є
депутатом. А влада, на думку Яценюка, хоче створити видимість, що позбавляє мандатів і
«своїх», і «чужих».
На Власенкові відпрацьовують технологію – Кличко
Зі свого боку, лідер фракції УДАР у Верховній Раді Віталій Кличко після судового
засідання зауважив, що на Власенкові відпрацьовують технологію позбавлення мандата будького з парламентської опозиції.
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Влада намагається зробити з парламенту збіговисько маргіналів. Вони мають намір
викосити півпарламенту
Віталій Кличко
«Влада намагається зробити з парламенту збіговисько маргіналів. Таким чином вони
мають намір викосити півпарламенту. До прикладу, якщо нині Арсеній Яценюк захищає
інтереси Сергія Власенка в суді, то потім його можуть звинуватити у суміщенні депутатства й
адвокатської діяльності. Так само й мене – бо я ще не відмовився від своєї спортивної ліцензії»,
– зазначив Кличко.
Вищий адміністративний суд України має визначити долю Власенка завтра. Між тим
лідер парламентської фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що ініціює позбавлення
мандата ще двох десятків народних обранців, але на більш вагомій підставі – через подвійне
громадянство.
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