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Друковані видання
Діалог має відбуватися на всіх рівнях
«Голос України»
Україна розглядає Республіку Хорватія як важливого партнера в регіоні західних Балкан,
зацікавлена у зміцненні україно-хорватського співробітництва в усіх сферах, зокрема,
торговельно-економічній, євроінтеграційній та культурно-гуманітарній. Також налаштована на
подальшу активізацію двостороннього політичного діалогу на найвищому рівні. На цьому під
час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Хорватія в Україні Томіславом
Відошевичем наголосив Голова Верховної Ради України Володимир Рибак.
За його словами, Україна зацікавлена в інтенсифікації міжпарламентського діалогу з
Хорватією. «Як свідчить практика, такий діалог створює належні умови для посилення
співпраці в усіх галузях», — сказав В. Рибак. На думку Голови Верховної Ради, посиленню
міжпарламентської взаємодії сприятимуть також регулярні зустрічі депутатських груп дружби
Україна-Хорватія, налагодження робочих контактів між керівниками фракцій та комітетів.
Керівник парламенту повідомив, що найближчим часом буде затверджена депутатська група
Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Хорватією. За його словами, на сьогодні
зареєстровано 17 заяв народних депутатів щодо включення до її складу.
Підкресливши, що наші країни мають спільну зовнішньополітичну мету — вступ до
Європейського Союзу, В. Рибак привітав пана посла з досягнутими Республікою Хорватія в
цьому питанні результатами та побажав успішного набуття повноправного членства в ЄС
першого липня цього року. «Впевнений, що ми здобуваємо в ЄС ще одну країну — щирого
друга та партнера, — зазначив він. — У цьому контексті для України буде дуже корисним
досвід хорватської сторони і, зокрема, Хорватського Сабору в адаптації національного
законодавства до законодавства ЄС».
В.Рибак також заявив, що Україна розглядає Республіку Хорватія як важливого партнера
в регіоні південно-східної Європи і зацікавлена у подальшому розвитку українсько-хорватських
відносин, передусім у сфері торговельно-економічного співробітництва.
У цьому контексті В. Рибак висловив думку, що важливим інструментом сприяння
нарощуванню обсягів двосторонньої торгівлі є Міжурядова українсько-хорватська комісія з
питань торговельно-економічного співробітництва, проведення якої заплановане на жовтень
цього року.
У свою чергу, пан посол наголосив на високому рівні взаємин між нашими народами та
державами, а також відзначив активізацію міжпарламентської складової двосторонніх відносин.
«Ми б хотіли і надалі продовжувати цей дружній діалог на всіх рівнях», — сказав Т.
Відошевич. У цьому контексті він висловив побажання хорватської сторони щодо організації
зустрічі керівників парламентів наших країн.
Т.Відошевич висловився за розширення двосторонньої співпраці у науковій та
культурній сферах і на регіональному рівні. Пан посол також заявив, що Хорватія «рішуче
підтримує» курс України на євроінтеграцію і хоче бачити нашу країну «повноправним членом
європейської сім’ї».
Голова Верховної Ради Володимир Рибак:
«Я сподіваюсь на підписання Угоди про асоціацію Україна—ЄС, включаючи поглиблену
і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, у листопаді цього року під час саміту «Східного
партнерства» у Вільнюсі. Адже наша держава здійснює послідовні кроки на виконання
зобов’язань перед Радою Європи та Плану дій Україна—ЄС».
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=283191
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Подъем по расписанию
Александр Радчук, "КоммерсантЪ" (Украина)
Лидеры фракций "Батькивщина" и "Свобода" Арсений Яценюк и Олег Тягныбок созвали
вчера пресс-конференцию, на которой объявили о том, что 14 марта в Виннице начинается
всеукраинская акция оппозиции "Вставай, Украина!". На протяжении двух месяцев лидеры
оппозиции планируют провести митинги во всех областных центрах страны. "Отставка
президента Виктора Януковича является ключевой целью этой акции",— сказал господин
Яценюк. Он считает, что достичь этого поможет "поддержка улицы". "Мы должны пошатнуть
ту поддержку Виктора Януковича, которая есть в парламенте, ведь известно, что никакого
большинства у Партии регионов там нет",— уверенно заявил глава фракции "Батькивщина".
"Политический режим Виктора Януковича необходимо демонтировать, и для этого у нас
уже давно подготовлен проект закона "Об импичменте Президента Украины", однако сейчас у
нас нет возможности его принять",— подтвердил намерения оппозиции Олег Тягныбок. При
этом лидер "Свободы" заявил, что Партия регионов "давно не является монолитной
структурой", и "активизация улицы поможет оппозиции достичь поставленной цели".
"Представьте себе, что здание Верховной Рады будет окружено миллионами людей, и каждый
"регионал" будет чувствовать на себе внимание толпы и психологическое давление,— сказал
Тягныбок.— В первую очередь сдадутся мажоритарщики. Мы не исключаем определенного
бунта и в рядах Партии регионов".
После Винницы митинг оппозиции должен пройти 15 марта в Ужгороде, где в этот день
будет отмечаться 74-я годовщина провозглашения Карпатской Украины. 16 марта акцию
планируется провести во Львове. С 19 по 22 марта депутаты продолжат блокировать работу
Верховной Рады, а после окончания пленарной недели возобновят поездки. "До середины мая
мы объездим все регионы Украины",— пообещал Тягныбок. "Кульминация акции — марш и
митинг — пройдет в Киеве в День Европы 18 мая",— добавил Яценюк.
В последние годы акции оппозиции не имеют особого успеха. Акции, в частности, с
требованием освободить из заключения экс-премьера Юлию Тимошенко и бывшего министра
внутренних дел Юрия Луценко, а также "налоговый" и "языковой" Майданы ощутимого
эффекта не принесли. Помимо "оранжевой революции", наиболее результативной была
кампания, проводившаяся с декабря 2000 по март 2001 года под лозунгом "Украина без
Кучмы". Поводом для выступлений стало обнародование лидером Соцпартии Александром
Морозом "пленок Мельниченко". Демонстрации, в которых принимали участие представители
более 20 партий и общественных движений, сопровождались столкновениями с милицией и
привели к отставке глав СБУ и МВД Леонида Деркача и Юрия Кравченко. 19 активистов
партии "Украинская национальная ассамблея" были приговорены к лишению свободы на сроки
от 2 до 5 лет за "организацию массовых беспорядков".
В ходе будущей акции лидеры оппозиции хотят сформировать "революционный актив
для более решительных действий". "После каждого митинга будут составляться списки
активных участников протестного движения",— сообщил Олег Тягныбок. "Акции носят
исключительно мирный характер. Мы хотим понять, насколько люди готовы, если это
понадобится, к более серьезным действиям по защите своих прав",— рассказал лидер фракции
"Батькивщина".
Совместный опрос Центра им. Разумкова и фонда "Демократические инициативы" в
конце прошлого года (исследование проводилось с 21 по 24 декабря 2012 года, в нем приняли
участие 2009 респондентов) показал, что 51,3% респондентов не готовы участвовать в акциях
протеста, даже если будут нарушены их права и интересы. Согласно полученным данным,
готовность выйти на улицы выразили 35,2% граждан, 13,5% заявили, что им трудно
определиться.
Примечательно, что на вчерашней пресс-конференции не было председателя партии
УДАР Виталия Кличко.
— Почему Виталий Кличко не присоединился к вам? — поинтересовались журналисты.
— Он сейчас в Америке,— сухо ответил Олег Тягныбок.
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— Кличко что-то просил передать от своего имени? — не успокаивались журналисты.
— Он просил передать пламенный привет,— уже с иронией сказал Тягныбок.— К тому
же мы вместе координируем все наши действия и именно потому ждем до четверга, чтобы
Виталий Кличко сумел присоединиться к нашему туру.
"Виталия Кличко действительно сейчас нет в Украине. Но предварительное согласие
лидеров трех партий о начале данной акции было достигнуто еще на прошлой неделе,—
сообщил народный депутат Павел Розенко (УДАР).— Мы поддерживаем акцию наших коллег и
выдвинули свое требование — о необходимости заслушать в Верховной Раде отчет о работе
Президента Виктора Януковича".
В Партии регионов инициативу лидеров оппозиции расценили как отсутствие
стремления к конструктивной работе. "Проведение этой акции — признак политической
паники,— заявил народный депутат Владимир Олийнык (Партия регионов).— Конечно,
недовольство действиями власти в обществе есть, но народ недоволен и действиями
оппозиции". При этом господин Олийнык подчеркнул, что никакого противодействия акциям
оппозиции в Партии регионов оказывать не намерены: "А зачем? Ведь наше предложение —
конструктивная работа в парламенте. Давайте еще в нынешней ситуации разобьем витрины —
что это решит?"
Главная цель акции "Вставай, Украина!" — отставка Президента — не будет достигнута,
считает политический эксперт Константин Матвиенко. "Уже в момент провозглашения этой
цели оппозиционеры понимали, что ее достигнуть не удастся,— заявил Матвиенко.— Идея
отставки Президента достаточно актуальна и пользуется большой поддержкой в обществе, но
нынешняя оппозиция не является центром концентрации протестных настроений, поэтому все
ее акции обречены на провал".
В свою очередь политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta
Communications Тарас Березовец отметил: "Сегодняшняя стратегия объединенной оппозиции
является заведомо проигрышной. Их желание возглавить революционное движение приведет
только к одному результату — понижению собственного рейтинга. Они дискредитируют
революционную идею, потому что в обществе видят другую стратегию ее реализации — путем
формирования заинтересованных групп". По его мнению, в обществе должны сформироваться
различные группы по профсоюзному принципу, которые будут исключительно мирными
способами оказывать давление на власть. "В Киеве достаточно собрать 100 тыс. таких
заинтересованных людей, которые способны путем различных акций блокировать все действия
власти и выдвигать свои требования",— считает эксперт.
http://www.kommersant.ua/doc/2144460
Вставай, мила моя, вставай!
"Україна молода"
2000 рік — «Україна без Кучми». 2002 — «Повстань, Україно!» Через одинадцять років
нова опозиція оголошує нову загальнодержавну простестну акцію — «Вставай, Україно!»
Її «розклад» на вчорашній прес–конференції представили лідери «Батьківщини» Арсеній
Яценюк та «Свободи» — Олег Тягнибок. Виступи, в яких братиме участь і «УДАР»,
триватимуть два місяці й завершаться в травні маніфестацією в Києві.
«Вставання України» почнеться вже цього четверга у Вінниці. У п’ятницю пройдуть
мітинги в Ужгороді, в суботу — у Львові. «Наступний тиждень пленарний, і ми працюватимемо
у ВР... А так до середини травня ми плануємо об’їхати всі регіони України і завершити нашу
акцію маршем у Києві на День Європи», — повідомив Яценюк.
За словами Тягнибока, метою акції є вимога відставки Президента Віктора Януковича,
боротьба за соціальні та економічні права українців, а також «визначення кількості протестно
налаштованого населення, яке в майбутньому буде готовим боротися за свої права більш
радикально».
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Тягнибок висловив переконання, що великий протестний натовп на вулицях змусить
Януковича та уряд усвідомити втрату підтримки та утриматися від подальших протизаконних
рішень і наказів.
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2238/180/79684/
Полювання на Рибака
Анна Даниленко, "Україна молода"
Після того як Володимир Рибак відмовився сприяти виклику Віктора Януковича до
Верховної Ради для «розрулювання» конфлікту опозиції з «кнопкодавами», фракція «УДАРу»
ініціювала збір депутатських підписів із вимогою відкликати Рибака з посади спікера. Друга
хвиля поки що безрезультатного блокування Ради дала зрозуміти, що влада не налаштована на
діалог з опозицією і суспільством. Тож учора, працюючи в комітетах, депутати фракції Віталія
Кличка зібрали понад 150 підписів, аби почати на наступному тижні реєстрацію тимчасової
слідчої комісії щодо розслідування діяльності Голови ВР, яку в «УДАРі» називають
«маніпулюванням службовими повноваженнями».
«Хто давав право будь–якому чиновнику апарату Верховної Ради робити висновки щодо
правдивості чи неправдивості підписів депутатів?» — обурюється в коментарі «УМ» політолог
з «УДАРу» Віктор Чумак, наводячи один із прикладів перевищення повноважень спікером
Рибаком, коли той за наявності необхідних 150 депутатських підписів не скликав позачергову
сесію. — Є питання й щодо супертермінового подання Рибаком про позбавлення мандата
Сергія Власенка, хоча Регламент ВР передбачає інші терміни».
ТСК запрацює, якщо її впрова-дження підтримає 226 голосів, тобто більшість ВР.
«Результати її діяльності спрогнозувати досить важко, тому що у слідчу комісію можуть увійти
й «регіонали», які можуть заблокувати її діяльність, — сказав Віктор Чумак, зауваживши, що
парламент «є не тільки місцем прийняття рішень, а й проведення суспільних дискусій».
Це вже не перша спроба партії Кличка посунути «регіонала» з посади Голови
парламенту. Сьомого березня Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати пана
Рибака винним у порушенні Регламенту ВР і Конституції в питанні щодо персонального
голосування депутатів.
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2238/180/79685/
Рада вынашивает планы отмены депутатской неприкосновенности
Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина)
Парламентский комитет по вопросам правовой политики дал ход законопроектам,
касающимся отмены депутатской неприкосновенности. Вчера на сайте Верховной Рады был
обнародован ряд соответствующих проектов постановлений за подписью главы комитета
Валерия Писаренко (Партия регионов). В частности, парламенту предлагается предварительно
одобрить законопроект "О внесении изменений в Конституцию (относительно гарантии
неприкосновенности отдельных должностных лиц)". Этот документ в 2008 году подготовили и
внесли в Раду тогдашние народные депутаты Виктор Янукович и Александр Лавринович.
Законопроект предполагает отменить ч. 1 ст. 80 Конституции: "Народным депутатам Украины
гарантируется депутатская неприкосновенность". В новой редакции положение о депутатской
неприкосновенности предлагается сформулировать следующим образом: "Народный депутат
Украины не может быть без согласия Верховной Рады задержан или арестован до вступления в
силу обвинительного приговора суда в отношении него".
В 2012 году законопроект получил положительную оценку Конституционного Суда.
"Теперь парламент должен принять его 226 голосами, а на следующей сессии, осенью — не
менее чем 300 голосами народных депутатов",— заявил член парламентского комитета по
вопросам правовой политики Николай Левченко (Партия регионов). По его словам,
законопроект Януковича-Лавриновича будет внесен в сессионный зал как приоритетный.
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В оппозиции не поддерживают предложения Партии регионов. Народный депутат
Сергей Мищенко (внефракционный) заявил, что комитет также рассмотрел альтернативный
законопроект — N0977, авторство которого принадлежит представителям оппозиции. "Полное
лишение депутатов иммунитета предусмотрено законопроектом оппозиции! После того как по
рекомендации Конституционного Суда из документа будут изъяты неконституционные
положения — о снятии неприкосновенности с президента и судей, он будет повторно направлен
в суд",— подчеркнул Мищенко.
http://www.kommersant.ua/doc/2144748
У Анны Герман дома стоит запах хлеба
Тарас Бук, "Комсомольская правда" (Украина)
Постановка по роману Анны Герман "Пирамиды невидимые" объедет малые города
Украины - вслед за успешными выступлениями в столице и крупных областных центрах, при
поддержке Благотворительного фонда народного депутата Владимира Продивуса. На
выходных, в Тарасов день, депутат приехала в культурный и курортный центр Винницкой
области - Хмельник. Посетила местный памятник Кобзарю, возложила цветы и отправилась к
местному Центру реабилитации железнодорожников, в лучший актовый зал Хмельника.
- Помните, Тарас Григорьевич написал: "І возвеличу/Рабів отих німих/І на сторожі коло
їх/Поставлю слово"? Думаю, это лучше всего подходит к нашей задумке говорить с
обездоленными методом художественного слова, как дань памяти о нем, - сказала "КП" Анна
Герман. - Зрители будто сами участвовали в постановке. Тема оказалась им очень близка.
Вообще такая тональность в разговоре очень удачна. Людям нужно понять, что у нас есть
правда, что вместе мы можем найти выход из трудностей, которые нас преследуют. Сейчас это
едва ли не единственно верный путь, ведь само слово "политика" люди воспринимают с
недоверием.
Пару слов о самом романе - написанный еще в 90-е роман является серией коротких
зарисовок о жизни галицкого села. Сюжет актуален и сегодня, впрочем, тематика свойственна
больше Западной Украине. Идеи об экранизации романа Герман отвергает - не потому, что не
хочет увидеть новеллы в коротком метре, а чтобы избежать упреков в использовании
служебного положения. А тем временем депутат-писательница готовит к публикации новую
книгу в жанре беллетристики.
К слову, прием, который оказали Анне Герман в городке, очень ей импонирует. С ее
слов, люди приветливы и доброжелательны. Им было очень приятно, что кто-то издалека
приехал, чтобы сходить к их памятнику Шевченко.
- А еще у меня дома до сих пор стоит аромат хлеба, который подарили мне жители
Хмельника, - призналась нардеп.
http://kp.ua/daily/130313/383867/
Хто на Київ?
Анна Черевко, «День»
«День» продовжує за допомогою політичного психолога Вадима Васютинського
з’ясовувати переваги й недоліки претендентів на посаду міського голови
Рішення щодо призначення виборів Київської міської ради та міського голови багато в
чому залежить від політичної волі опозиції. Влада не зацікавлена в проведенні місцевих виборів
у конфронтаційній столиці. Нагадаємо, можливими кандидатами на посаду міського голови
називають лідера «УДАРу» Віталія Кличка, чинного голову КМДА Олександра Попова,
позафракційного депутата і бізнесмена Петра Порошенка й наймолодшого депутата Верховної
Ради VII скликання Андрія Іллєнка, представника партії «Свобода» (про останнього згадував
лідер партії Олег Тягнибок, не виключивши навіть у разі політичної необхідності своє
висування, якщо Кличко відмовиться).
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Політичні портрети двох головних конкурентів — Попова та Кличка — «День» подавав
у номері від 7 — 8 березня. Нині пропонуємо розглянути ще двох кандидатів. Скласти повну
характеристику претендентів нам знову допоміг політичний психолог Вадим Васютинський.
Порошенко — людина в міру самостійна й дуже амбітна
Політична кар’єра одного з найбагатших людей України Петра Порошенка розпочалася
1998 р. Саме тоді він став одинадцятим номером у списку Соціально-демократичної партії
(об’єднаної), яку очолював Віктор Медведчук. Відомо, що, подолавши 4% бар’єр, політична
сила здобула 14 депутатських мандатів, однак Порошенко вирішив іти на вибори самостійно й
виборов своє місце в парламенті на одномандатному округу рідної Вінниччини. У Верховній
Раді ІІІ скликання він тісно співпрацював із СДПУ(о), доки 2000 р. не створив власну фракцію
«Солідарність», а опісля — однойменну партію. Менш ніж за рік політична сила Порошенка
об’єдналася з Партією регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом —
Партія регіонів). Ставши співголовою, а потім заступником голови політичного утворення,
політик виходить із його лав. Офіційна причина — принципова розбіжність поглядів, утім,
деякі ЗМІ стверджували, що причиною розбрату стали нереалізовані амбіції.
2001 р. Петро Порошенко консолідує свої зусилля з командою, співпраця з якою
триватиме майже десятиліття. У цей час «Солідарність» входить до виборчого блоку Віктора
Ющенка «Наша Україна», й Порошенко стає керівником штабу. У складі «НУ» український
магнат набував статусу народного депутата двічі — на виборах 2002 р. та 2006 р., очолюючи
парламентські комітети з питань бюджету та фінансів.
За даними медіа, після підтримки Ющенка на президентських виборах 2004 р.
Порошенко розраховував на посаду прем’єр-міністра, однак це крісло здобула Юлія
Тимошенко. У своє керівництво активний прихильник помаранчевої революції отримав Раду
національної безпеки й оборони. Таке розміщення фігур зіштовхнуло лобами опозиціонерів.
2005 р. тогочасний прем’єр позивається до Порошенка й звинувачує його в корупції. Тоді ж,
шляхом голосування у ВР, його позбавляють мандата. Очільник РНБО виграв суд, але
відносини з керівництвом погіршилися. 2006 р. Порошенка ще включають у виборчий список
«НУ», а от 2007 р. він полишає партійну політичну орбіту, але не політичну кар’єру.
Порошенко здобуває посаду голови ради Національного банку. 2009-го змінює сферу роботи й
очолює Міністерство закордонних справ. Після президентських виборів 2010-го МЗС очолює
Костянтин Грищенко, а Порошенко повертається на посаду голови ради Національного банку.
Тривалі кар’єрні перипетії приносять політику посаду 2012 р. Тоді Порошенко отримує у
власне підпорядкування Міністерство економічного розвитку й торгівлі в уряді Миколи
Азарова. Таке неоднозначне призначення викликало невдоволення з боку опозиції. Утім,
Порошенко залишив міністерське крісло лише після обрання народним депутатом на
парламентських виборах 2012 року по одномандатному округу № 12 на Вінниччині.
Петро Порошенко відомий своїми статками. Прізвисько «шоколадного короля»
дісталося політику через власність — шоколадну фабрику «Рошен». Окрім того, Порошенко
займається виробництвом цукру, збором та імпортом автомобілів («Укрпромінвест»), випускає
мікроавтобуси «Богдан» і володіє «5 каналом». Закінчив аспірантуру факультету міжнародних
економічних відносин КНУ ім. Т. Шевченка. Має дружину, виховує двох синів і двох доньок.
Коментар психолога:
— Порошенко — людина в міру самостійна й дуже амбітна. Він багато чого досяг у
бізнесовій сфері. Політичний плюс Порошенка в тому, що йому вдається впродовж багатьох
років балансувати між владою та опозицією, дбаючи, водночас, і про свої інтереси. Однак у
цьому й полягає його мінус. На будь-якій посаді для Порошенка на першому місці стоятимуть
його особисті інтереси: бізнес, майно, сім’я. Говорячи про певні переваги політика, варто
зазначити, що він не є продажним у прямому сенсі цього слова, адже сам може купити багато
що і кого.
Порошенко не викликає довіри. У певних ситуаціях, коли йому треба буде вирішувати
— діяти в інтересах киян чи своїх власних, я не впевнений, що він надасть перевагу інтересам
киян. Ризикувати власними великими матеріальними інтересами він не буде.
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Загалом, якщо порівнювати Кличка, Попова, Іллєнка й Порошенка, останній найбільш
демонстративний політик: його реальні погляди й переконання суттєво різняться від тих
позицій, які він висловлює на публіку. Така риса притаманна кожному політикові, але з цих
чотирьох кандидатів він зловживає нею найбільше.
* Переваги: можливість налагоджування діалогу з владою, образ хорошого
господарника, непідкупність, управлінський досвід.
* Недоліки: залежність через бізнесові інтереси, можливість тиску з боку влади.
Свідома патріотична позиція Іллєнка викликає повагу, але...
Політична кар’єра молодого патріота Андрія Іллєнка настільки ж коротка, наскільки й
стрімка. Одразу після вступу на філософський факультет КНУ ім. Т. Шевченка 2004 р., Іллєнко
долучається до Всеукраїнського об’єднання «Свобода», здобуваючи членство через рік, із
настанням повноліття. Впродовж чотирьох років обіймає посаду заступника голови київського
осередку організації. 2008-го посідає п’яту позицію у виборчому списку партії, але тоді партія
націоналістів набирає 2% і залишається поза зали Київської міської ради. На президентських
виборах 2010 р. Іллєнко був довіреною особою Олега Тягнибока на одному з виборчих округів
Києва. Того ж року отримав статус депутата Київради та очолив київську філію «Свободи».
2012 р. Іллєнко змінює раду місцевого призначення на законодавчий орган загальнодержавного
масштабу — стає наймолодшим обранцем у Верховній Раді, виборовши мандат на
скандальному мажоритарному округу № 215 у боротьбі з провладним кандидатом Галиною
Герегою.
Андрій Іллєнко закінчив аспірантуру за напрямом політологія КНУ ім. Т. Шевченка.
Займається публіцистикою, сповідує націонал-соціалізм. Був координатором численних акцій
протесту, мітингів тощо. Має дружину.
Коментар психолога:
— Свідома патріотична позиція Іллєнка викликає повагу, але тут існує певна проблема.
Не казатиму конкретно про Іллєнка, оскільки він ще не зарекомендував себе й є маловідомим,
але недоліком типових представників «Свободи» — людей, котрі дуже переймаються
національною ідеєю, — є те, що вони оцінюють події, які стаються навколо них, крізь призму
націоналізму. Коли існує проблема з каналізацією чи транспортом у місті, апелювати до
вирішення питання мови недоцільно. Так само нічого хорошого не принесе й добір команди за
ознакою україномовності, патріотизму й вишиванки — ймовірність завалити справу дуже
висока. На жаль, національно-свідомі люди часто є неефективними в конкретних справах.
Окрім того, їм властива певна самозакоханість: хоч що б ми зробили, нас виправдовує
патріотична позиція.
У цілому, Київ підтримує національні політичні сили — тут постійно перемагають
опозиціонери. Ця традиція триває з 90-х рр. Не будемо чіпати питання мови, але ідентичність,
західні орієнтації та інші українські питання турбують киян, проте без крайньої радикальності,
дещо властивої галичанам. Слід врахувати, Київ підтримав «Свободу» тому, що демократи
розчарували своєю безпорадністю, а не тому, що люди поділяють погляди партії.
* Переваги: незаплямована репутація, образ молодого амбітного політика
* Недоліки: відсутність досвіду, невідомість
Коментуючи симпатії киян щодо того чи іншого кандидата на крісло мера,
Васютинський запевнив, що суттєвих преференцій немає, адже три претенденти вже добре
відомі широкому загалу, а над Іллєнком тяжіє імідж «Свободи». «Представник партії Тягнибока
навряд чи отримає велику підтримку — ефект цієї політичної сили вже спрацював й більшим не
буде. Так само не викличе особливих емоцій і кандидатура Порошенка, хіба що він зможе
прикупити собі певну частину голосів, роздаючи під час кампанії цукерки. Попов матиме
більші шанси на успіх, якщо підтримуватиме образ сторонньої для влади людини. Що ж
стосується Кличка, він зможе тріумфально виграти, якщо довкола нього об’єднається опозиція,
й він буде єдиним кандидатом», — підсумував психолог. Наостанок він додав, що, всупереч
зменшенню повноважень мера, його роль у житті столиці все ще значна: під його головуванням
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ухвалюватимуться рішення Київради, він матиме власний апарат і вестиме протистояння з
головою КМДА.
http://www.day.kiev.ua/uk/node/353689

Інтернет-ЗМІ
Павло Розенко: «Установа для погашення заборгованості по зарплатам
дозволить роботодавцям уникати відповідальності»
Українські Національні Новини
Перекладати відповідальність за невиплату заробітних плат з підприємств-банкрутів –
хибна та неправильна концепція, бо це дає можливість комусь спокійно уникати
відповідальності за невиплату зарплат через фіктивне банкрутство, через якісь інші
трансформації. Таку думку в коментарі УНН висловив заступник голови Комітету Верховної
Ради України з питань соціальної політики та праці Павло Розенко.
"Тому, на мій погляд, перед міністерством стоїть завдання взяти в руки питання
заборгованості по заробітній платі, а не перекладати свою безвідповідальність на плечі
сумлінних роботодавців, які платять своєчасно заробітну плату або працівників зі страхових
внесків яких буде виплачуватись ця заборгованість", - сказав співрозмовник агентства.
Він також наголосив на тому, що у підприємств-банкрутів є майно, кошти, активи, які
повинні "не виводитись в офшори чи трансформуватись в інші підприємства, а першочергово
виплачуватись через заробітну плату працівників".
П.Розенко також зазначив, що на сьогодні заборгованість по заробітній платі складає
більше мільярда гривень.
"Лише за січень заборгованість по зарплаті в Україні збільшилась на 15% і це
безпосередньо відповідальність діючого міністра, який перед новим роком взяв на себе
забов'язання ліквідувати всю заборгованість по зарплаті, а вона не лише неліквідована, а
навпаки зросла. Тому Королевській потрібно зрозуміти, що вона вже – не кандидат в
президенти, не кандидат в народні депутати і від неї чекають не гасел, а реальної роботи, в тому
числі щодо ситуації по заробітних платах. Потрібно концентруватись на цьому, а не вигадувати
якісь ідеї, які жодним чином не зможуть бути реалізовані, в тому числі через зміну
законодавства", - резюмував політик.
Як повідомляв УНН, міністр соціальної політики Наталія Королевська ініціює створення
в Україні гарантійної установи для погашення заборгованості по зарплатам на підприємствахбанкрутах. Вона також зазначила, що на сьогодні в державі немає дієвих інструментів, щоб
погасити заборгованість на таких підприємствах, яка складає 413 мільйонів гривень.
Н.Королевська також повідомила, що відповідний законопроект буде представлений для
обговорення до кінця поточного місяця.
http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1194390-p-rozenko-ustanova-dlya-pogashennyazaborgovanosti-po-zarplatam-dozvolit-robotodavtsyam-unikati-vidpovidalnosti
Утерянный шанс Яценюка
Обозреватель
"Обозреватель" уже проанализировал "президентские" перспективы Олега Тягнибока и
Виталия Кличко. Сегодня же поговорим о том, какие шансы занять пост №1 в стране имеет
Арсений Яценюк.
Арсений Петрович уже участвовал в избирательно-президентском марафоне. В 2010-м
он финишировал четвертым с результатом 6,96%. Как для дебюта, согласитесь, неплохой
результат.
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Однако с 2010-го утекло немало воды и уровень электоральной поддержки лидера
покойного ныне "Фронта Змін" изменился.
Согласно опросу, проведенному недавно
специалистами группы "Рейтинг", Яценюк (если бы выборы главы государства состоялись в
феврале текущего года) не вышел бы во второй тур. Его президентский рейтинг на сегодня
составляет 7,4 процента.
То есть с 2010-го президентский рейтинг Арсения Петровича несущественно, однако
вырос. Но стоит ли радоваться одному из нынешних фронтменов "Батьківщини"? Скорее, нет.
Потому что его рейтинг на данный момент ниже, чем у Кличко и Тягнибока. Виталий
Владимирович на данный момент может рассчитывать на поддержку 13,9% украинцев, лидера
"Свободы" в кресле гаранта Конституции видят 7,7% наших соотечественников.
Но тут есть один нюанс. Вышеприведенные данные электоральной поддержки лидеров
оппозиционных политсил актуальны в случае участия в выборах-2015 Юлии Тимошенко
(президентский рейтинг экс-премьера на сегодня составляет 13,9%).
А какая социологическая картина вырисовывается, в случае, если Юлия Владимировна
не сможет (а, скорее всего, так оно и будет) принимать непосредственное участие в
президентской гонке? Тройка лидеров распределилась бы так: Виктор Янукович - 25,1%,
Виталий Кличко - 16,8%, Арсений Яценюк - 15,1%.
Второй тур – отдельная история, заслуживающая особого внимания. Итак, по данным
недавнего соцопроса группы "Рейтинг", во втором туре большинство кандидатов от оппозиции
побеждают действующего гаранта. При этом самые высокие шансы выиграть выборы у Кличко
- 49% против 30,2% Януковича. За Яценюка во втором туре проголосовали бы 40% наших
соотечественников, в то время как свое "да" Януковичу готовы сказать 33% украинцев. В паре
Янукович-Тимошенко голоса распределились бы 33,2% - 36,4% в пользу ЮВТ. И только Олег
Тягнибок, лидер ультраправой "Свободы", проиграл бы Виктору Януковичу (32,3% против
33,5%).
Безусловно, показатели электоральной поддержки могут (и будут) меняться. Однако
Яценюку в любом случае придется доказывать партнерам по оппозиционному цеху, что именно
он достоин стать единым кандидатом, способным одержать победу над Виктором Януковичем
во втором туре. Докажет ли – большой вопрос. "Понятно, что Яценюк – сильный соперник
Януковичу. Но ему предстоит пройти через жесткий кастинг в борьбе с Тягнибоком и Кличко",
- убежден политолог Тарас Березовец.
Впрочем, у Арсения Яценюка и кроме грядущего (и малоприятного для него) кастинга
есть масса проблем. Прежде всего, репутационных. "У Яценюка, бесспорно, есть шансы на
президентских выборах, однако до 2015-го еще много времени и за этот период он может убить
любые шансы своей кампании. Я, например, считаю, что сегодня он ведет себя неадекватно и
если так пойдет и дальше, то его шансы будут таять, как утренний туман", - отмечает в беседе с
"Обозревателем" политолог Михаил Погребинский.
"Яценюк не реалистически оценивает свою собственную личность. И поэтому часто его
образ выглядит как карикатура на какую-то претензию. Он выглядит как отличник, возможно,
вундеркинд, а ведет себя как популист-революционер. И этот контраст образа создает
комический эффект. А когда человек становится смешон, конечно, у него серьезных шансов
нет", - резюмирует эксперт.
Не соглашается с мнением коллеги руководитель Агентства моделирования ситуаций
Виталий Бала: "Еще достаточно много времени для того, чтобы самый перспективный кандидат
стал неперспективным и наоборот. Поэтому у Арсения Яценюка, безусловно, есть шансы для
того, чтобы стать кандидатом от объединенной оппозиции. Однако для этого необходимо ни
много, ни мало – на момент, когда будет определяться этот единый кандидат нужно, чтобы
социологический опрос (и не один) показывал, что он не только самый популярный кандидат,
но и политик, способный победить Януковича. В такой ситуации у Яценюка не будет проблем".
"Яценюк до 2015-го, как, впрочем любой другой кандидат от оппозиции, может
продемонстрировать как достижения, так и промахи", - заключает политолог.
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Уже сегодня очевидно, что главной препоной на пути Яценюка к президентскому
кабинету являются его коллеги по оппозиции – Тягнибок и Кличко. О Тимошенко речь не идет.
Почему? Ответ на этот вопрос просто и доступно сформулировал в недавнем интервью
"Обозревателю" политолог Владимир Фесенко: "Яценюк - достаточно гибкий политик и
сегодня, думаю, он играет в длинную игру. Он знает, что вряд ли Тимошенко выпустят до
2015-го. И сейчас он сознательно заявляет о готовности поддержать ее кандидатуру на
президентских выборах. Это – чисто политический шаг".
"Подвинуть" Тягнибока и Кличко – вот главная задача Яценюка в контексте 2015-го.
Тягнибок, скорее всего, сойдет с дистанции. Но поступит ли аналогично Виталий
Владимирович? Вряд ли. Кличко очень доволен (мягко говоря) своими рейтинговыми
позициями. Сегодня он и думать не хочет о столь желанном некогда мэрском кресле. Его
амбиции выросли. Аппетит, словом, пришел во время еды.
Но Кличко – неопытный политик. Яценюк же прошел и Крым, и Рим, и медные трубы. В
политику Арсений Петрович пришел в далеком уже 2001-м. Сегодня фаворит четы Ющенко
окружил себя довольно циничными персонами, которые в 2004-м до хрипоты в горле
скандировали о вечной верности "оранжевому" кандидату. Одним из таких "любих друзів"
является Николай Мартыненко. И, кстати, именно из-за его приватного интереса, оппозиция
потеряла очень многое в переделе Комитетов ВР. Но это – отдельная тема.
Яценюка очень часто называют ранним Ющенко. Сходство, согласитесь, действительно
есть. Но Ющенко сделали Президентом, а Яценюку никто помогать не станет. А хватит ли его
собственных сил для достижения заветной виктории в президентском марафоне? Скорее, нет.
Точнее, 99,9% , что не хватит. Хотя шанс у него был. Но он (вкупе со своими так называемыми
соратниками) его благополучно похоронил. Время, бесспорно, лечит, но в нашем случае вряд
ли стоит надеяться на чудо…
http://obozrevatel.com/politics/18095-uteryannyij-shans-yatsenyuka.htm

Блоги
Олександр Бригинець: «Суд використали, щоб суттєво зменшити заповідники»
gazeta.ua
Окружний адміністративний суд зменшив територію заказників "Заплавний" і
"Обухівський".
Таку відповідь я отримав від Державної екологічної інспекції України на своє звернення,
в якому просив організувати перевірку законності надання відповідних земельних ділянок у
складі територій природно-заповідного фонду Київської області та притягнути винних до
відповідальності відповідно до ст. 252 Кримінального Кодексу України щодо пошкодження
територій ПЗФ.
У відповіді зазначено, що постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від
13.08.2012 визнано незаконним і таким, що підлягає скасуванню, рішення Київської обласної
ради від 19.02.2004 №161-12-XXIV "Про зміну меж об'єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення Київської області".
Текст виглядає як позитивний, але насправді після скасування вказаного рішення,
територія заказників "Заплавний" і "Обухівський" залишилась у попередніх "обрізаних" межах
(в яких вони були початково створені рішенням Київської обласної ради від 05.03.2002р.
№327-20-ХХІІІ). І хоча існують різні точки зору стосовно меж цих заповідників - адже вони
існують і в межах 2002 року (до яких суд повернув заповідники), і в межах 2004 року (коли їхня
територія була збільшена) - але спірні ділянки знаходяться саме на тих територіях, які не
викликають сумніву щодо їх заповідного статусу.
А тому землі заповідників, які були незаконно віддані під забудову чи з іншим
призначенням, ніж для існування заповідника, треба повернути цим заповідникам згідно
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чинного законодавства. А також відновити межі заповідників до того розміру, які вони мали
після розширення.
Тому я звернувся до Державної екологічної інспекції України з проханням провести
перевірку вказаних заказників повторно.
http://gazeta.ua/blog/36462/sud-vikoristali-schob-suttevo-zmenshiti-zapovidniki

Телебачення і радіомовлення
Чем дольше не работает Верховная Рада, тем сложнее предсказать дату
выборов мэра столицы
Интер, Подробности
Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: Чем дольше не работает Верховная Рада, тем сложнее
предсказать дату выборов мэра столицы. Ведь именно народные избранники должны указать на
число в календаре, когда киевляне смогут исполнить свой гражданский долг. Но, несмотря на
такую неопределенность, и политологи, и возможные кандидаты наперебой начали рассуждать,
кто же будет править в стольном граде Киеве. Об интригах вокруг столичного престола – Ирина
Баглай.
Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Кий, Щек и Хорив и сестра их Лыбедь. Они смотрят из
лодки на берег Днепра, выбирая место где основать Киевград. А теперь уже Киев ждет не
дождется сделать свой выбор. Только эта ситуация может стать похожей на другую историю –
про Лебедя, Рака и Щуку.
Стать в упряжку и тянуть желающих много. С одной стороны, вроде, и перспектива
хорошая – с мэрского кресла стартовать в президентской гонке через два года. А с другой
стороны, хлопотное это дело – управлять мегаполисом. То канализацию прорвет, то дороги
латать нечем, земельные скандалы рейтинг подпортят. В лодке от оппозиции на мэрских
выборах может быть только один кормчий, - убеждают лидеры самой оппозиции. И уже
выбрали: непобедимым кандидатом может стать только Виталий Кличко.
Арсений ЯЦЕНЮК, народный депутат Украины, лидер фракции "Батькивщина": "Місто
Київ - це ключовий плацдарм на президентських виборах 2015-го, а як дасть Бог, то і 2014 року.
І ми чудово усвідомлюємо, що у тому випадку, якщо Віталій йде на місто Київ за нашої
підтримки, він не просто стає мером, а він додатково отримає переваги в президентській
кампанії".
Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Правда, сам Виталий Кличко своими карьерными
планами пока не делится. Политологи с пониманием расценивают его сдержанность.
Анатолий ЛУЦЕНКО, политолог: "Кличко думає, чому? Тому що питання куша: або ти
йдеш на 5 років, або ти йдеш всього до 15 року, всього на два роки, є над чим подумати, коли
скажуть ці правила гри".
Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: В оппозиции все просто – если ни Кличко, то найдется,
кем его заменить. Дальше – по старшинству.
Олег ТЯГНИБОК, народный депутат Украины, лидер фракции "Свобода": "Якщо ми, як
то кажуть, право першої ночі пропонуємо Кличкові, і він відмовляється… Арсеній, йдеш на
вибори міського голови? Він каже "так, іду" – все, працюємо на нього як на кандидата. Каже
"не йду" – тоді треба мені запропонувати, напевно, логічно. Тоді вже я кажу "не йду". А може,
скажу йду".
Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: От ответа Кличко зависит и мэрское будущее
кандидатов с неудачным опытом. Николай Катеренчук говорит: 3 месяца назад призвал лидеров
оппозиции определиться с кандидатом. И предложил себя как альтернативу.
Николай КАТЕРИНЧУК, народный депутат Украины? фракция "Батькивщина": "X
запропонував розглянути за згодою Європейської партії запропонувати мою кандидатуру, якщо
Кличко визначитися, що він не піде в мера".
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Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Без предупреждения оппозиционных вождей о
намерении возглавить столицу заявил и еще один оппонент власти – Олег Ляшко. Он, как и
положено радикалу, будет в оппозиции ко всем.
Олег ЛЯШКО, народный депутат Украины: "В кожний двір, я пропахаю кожний двір,
кожну вулицю, кожну квартиру. Дійду до кожного, і виграю вибори".
Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Политологи не исключают: и Ляшко сбрасывать со
счетов нельзя. Его секрет в эпатажности, которая на руку власти. Ну а Киеву не привыкать к
неожиданному выбору. Среди претендентов на пустующее кресло мэра называют и олигарха
Петра Порошенко, и депутата от "Батькивщины" Николай Томенко и даже Александру Кужель,
сейчас она - тоже в оппозиции.
Валерий ДЫМОВ, политолог: "Чомусь Олександра Кужель також очевидно претендує
на те, щоб бути такою квазі, ерзац, псевдо Юлією Тимошенко. І я не думаю, що такі її потуги
можуть увінчатися успіхом, оскільки, як кажуть в Одесі, "суетливому нищему меньше подают".
Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: А чем больше кандидатов-оппозиционеров будет, тем
больше шансы у их единственного политического оппонента – кандидата от власти. В победе
не сомневается и действующий глава Киевской горадминистрации.
Александр ПОПОВ, председатель Киевской городской госадминистрации: "Собираюсь,
обязательно одержу победу. Аргументы у меня есть, я их приведу во время избирательной
компании, когда она начнется".
Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: И последняя интрига – будут ли выборы вообще. Ведь
без решения парламента их не провести. А Верховная Рада привычно заблокирована.
Кабинет министров только за последний месяц направил на рассмотрение
парламентариев три с лишним десятка инициатив
Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: Кроме "антиоффшорного" законопроекта, Кабинет
министров только за последний месяц направил на рассмотрение парламентариев три с лишним
десятка инициатив. И все они "зависли" - Рада не голосует уже фактически три месяца.
Премьер-министр Николай Азаров сегодня во время традиционной встречи с журналистами
заявил, что без работающего парламента Кабмин пробуксовывает. И призвал оппозицию к
конструктивным переговорам. Глава правительства не верит в сценарий роспуска нынешней
Рады и называет его нереалистичным.
Николай АЗАРОВ, Премьер-министр Украины: "Вижу ли я возможность для достижения
компромисса? Я думаю, что да. Я думаю, что парламент должен заработать. И он должен
заработать в самое ближайшее время".
Оппозиционеры все таки начинают обещанное еще на прошлой неделе
всеукраинское восстание
ТРК Украина, События
Евгений МИХИН, ведущий: Оппозиционеры все таки начинают обещанное еще на
прошлой неделе всеукраинское восстание. За два месяца планируют доехать до каждого
областного центра. А завершить в Киеве, в аккурат в день Европы 18 мая. Старт акции Вставай,
Украина назначили на этот четверг в Виннице, чтобы к лидерам Батькивщины и Свободы успел
присоединиться и Виталий Кличко, который сейчас находится в Америке и пока участие своей
политсилы в акции официально не подтвердил.
Олег ТЯГНИБОК, лідер фракции Свобода: «Наша мета буде не тільки провести марші і
провести мітинги. Наша мета буде зібрати от цей революційний актив до купи, скоординувати
його і люди повинні розуміти, що вони мали би бути готові до більш радикальних, можливо,
рішучих конкретних дій».
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Кабмін направив на розгляд Верховної Ради законопроект про трансферне
ціноутворення
5 канал, Бізнес-час
Кореспондент: Кабмін направив на розгляд Верховної Ради законопроект про
трансферне ціноутворення, що стосується навмисного заниження цін під час експорту товарів.
Документ має перекрити витік капіталу в офшори, - переконані урядовці. За їхніми
підрахунками, у перший рік після набуття чинності закон додатково принесе держбюджету
приблизно півмільярда гривень. У Міністерстві доходів роз’яснюють: документ обговорили з
бізнесом та іноземними аналітиками. Відтак, він має високі шанси на ухвалення у Верховній
Раді. У відомстві готові до дискусії з депутатами. Запевняють: відстоюватимуть кожну
запропоновану норму.
Олександр КЛИМЕНКО, міністр доходів і зборів України: "Там нормы выписаны,
которые соответствуют всем европейским требованиям. Мы сегодня не можем ограничиться – я
приведу яркий пример – оффшорными юрисдикциями. Потому что тогда такие страны, такие
юрисдикции, как Кипр, как Швейцария, не подпадут под действие закона. Соответственно,
данный закон будет просто декларацией. Ни больше, ни меньше. Нормы, которые мы
закладывали, они совершенно четко ориентированы на ту ситуацию, которая есть сегодня. И
мы, как министерство, будем прилагать максимум усилий для того, чтобы данные нормы не
претерпевали изменений".
Опозиція анонсувала всеукраїнську акцію "Вставай, Україно!"
5 канал, Час новин
Ігор ТАТАРЧУК, ведучий: Всеукраїнську акцію протесту "Вставай, Україно!" опозиція
розпочне вже цього четверга, - пообіцяли Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок. Перший марш
протесту проведуть у Вінниці. Потому впродовж двох місяців опозиціонери відвідають усі
обласні центри України. Там вони збиратимуть своїх прихильників на мітинги, а вже 18 травня
- у день Європи - завершать всеукраїнську акцію маршем протесту в Києві. Головна мета відставка Президента Віктора Януковича. Партія "УДАР" свою участь у акціях поки що не
підтвердила.
Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції "Батьківщина": "Мета акції – це показати, що влада
боїться, з одного боку, об’єднану опозицію в парламенті, а з іншого боку - людей на вулиці.
Відставка Президента Януковича – це одна з цілей цієї акції".
Олег ТЯГНИБОК, лідер фракції "Свобода": "Одним із завдань є підняття градусу
революційності українського суспільства. Якщо говорити про технічні моменти, то у нас вже
давно готовий проект закону про імпічмент Президента. Звісно, ми розуміємо, що його буде
складно ухвалити в цьому парламенті. Але, якщо говорити з юридичної точки зору, ми знаємо,
як це зробити".
Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок і далі публічно просувають Віталія Кличка на
посаду міського голови Києва
ТВі, Сьогодні
Олексій ЛІХМАН, ведучий: Примус до мерства. Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок і
далі публічно просувають Віталія Кличка на посаду міського голови Києва. І не вважають свої
заяви тиском на очильника «Удару». Мовляв, Кличко і раніше знав про підтримку його
кандидатури «Батьківщино» та «Свободою». Перша розмова з цього приводу у лідерів опозиції
у форматі трьох, начебто відбулася два місяці тому. Тоді, за словами Яценюка, «Удар»
запропонував свою кандидатуру. Але не Кличка. Інші деталі перемовин опозиціонери
розголошувати відмовилися. Зазначу, що після першої публічної заяви «Батьківщини», про
підтримку на виборах мерах Києва Віталія Кличка, сам лідер «Удару» заявив, що його – тут я
процитую: «женили просто без попередження».
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Олег ТЯГНИБОК, голова ВО «Свобода»: «Якщо ми, як то кажуть, право першої ночі
пропонуємо Кличкові, і він відмовляється, теоретично ми про це говоримо, тоді напевно вдруге
кому треба запропонувати, це має бути Арсеній Яценюк. Як він каже – так, ну все. Працюємо
на нього, як на кандидата. Каже – не йду, тоді треба мені запропонувати напевно, логічно? Тоді
вже я кажу – не йду. А може скажу – йду».
Опозиція обіцяє влаштувати владі два місяці жахіть
Олексій ЛІХМАН, ведучий: Війна за графіком. Опозиція обіцяє влаштувати владі два
місяці жахіть. «Свобода», «Батьківщина» та «Удар» рушать Україною підіймати людей на бунт.
Мітинги проведуть в усіх обласних центрах України. Мета акції – згуртувати усіх радикально
налаштованих українців. Та пил опозиціонерів тут же розвіяли соціологи. Євгенія Моторевська
продовжить.
Євгенія МОТОРЕВСЬКА, кореспондент: А ну – революцію. Опозиція рушає у
двомісячне турне Україною. Підіймати людей на акції протесту.
Арсеній ЯЦЕНЮК, голова фракції ВО «Батьківщина»: «В кожному обласному центрі ми
проведемо відповідні марші. Ми проведемо великі мітинги. Великі зібрання».
Олег ТЯГНИБОК, голова фракції «Свобода»: «Маючи підтримку вулиці – ми зможемо
будь-які гори перевернути. От нам зараз ця підтримка дуже потрібна. Тому й звертаємося».
Євгенія МОТОРЕВСЬКА, кореспондент: Намірами робити повстання діляться двоє із
трьох опозиційних лідерів. Віталій Кличко, за словами опозиціонерів підтримує їх на відстані.
Із Америки.
Олег ТЯГНИБОК, голова фракції «Свобода»: «Привіт передавав всім».
Євгенія МОТОРЕВСЬКА, кореспондент: Акцію «Вставай Україно!» розпочнуть вже
цього тижня. Відкриває низку протестів Вінниця. Фінального акорду дадуть у Києві в середині
травня. Шукати потенційних революціонерів їде вулицями столиці і наша знімальна група.
Однак бажаючих іти на барикади не багато. Одні не бачать за ким.
Місцеві мешканці: «Та вони сидять там, думають що до них прийдуть».
Чоловік: «Ничего не будет. Потому, что там одни и те же люди сидят. Называются
партии по-разному, а делают одно и то же».
Жінка: «Настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков».
Євгенія МОТОРЕВСЬКА, кореспондент: Інші у революційних стежках взагалі
розчарувалися.
Чоловік: «Потому, что восстание – это не тот путь, по которому надо идти если хотим,
чтобы в Украине было хорошо».
Жінка: «Революционное развитие – экономическое развитие».
Жінка: «Экономика основное».
Жінка: «Різні революції – це завжди безлад. Я проти цього».
Чоловік: «Я не верю в революцію. На самом деле. Если какая-то произойдет – она будет
небольшая. Ничего она не принесет кроме убытков стране».
Євгенія МОТОРЕВСЬКА, кореспондент: Розбивають надії опозиціонерів і експерти.
Директор Київського міжнародного Інституту соціології, Володимир Паніотто пояснює. Хоч
радикальні настрої серед українців зростають, в найближчі роки громадяни на вулиці не
вийдуть. Бо занадто добре засвоїли уроки минулого.
Володимир ПАНІОТТО, гендиректор Київського міжнародного інституту соціології:
«Умови, які б могли її примушувати вже є наявні. Але раз очарування 2004 і події, які були
настільки великі, що люди не вірять в те, що вони можуть щось змінити. І крім того, немає
такого лідера, якому повинно довіряти. Рівень довіри зараз взагалі в суспільстві дуже низький».
Євгенія МОТОРЕВСЬКА, кореспондент: Тай приводу для національної мобілізації
мають бути близькими для громадян, а не задовольняти амбіції окремих політиків. Говорить
політтехнолог Тарас Березовець.
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Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, політичний оглядач: «Якщо люди припинять отримувати пенсії
вчасно. Коли почнуться там, скажімо серйозні проблеми в економіці, якщо все це виникне, це
може справді бути серйозним подразником, і змусити людей вийти на вулиці, і протестувати.
Все інше в тому, числі політичні вимоги опозиції, страждання, через які проходять
опозиціонери, людей в більшості своїй не зачіпає».
Євгенія МОТОРЕВСЬКА, кореспондент: В опозиції натомість заявляють. Їхня мета –
згуртувати радикально налаштованих громадян. І перевірити, скільки людей підуть за лідерами.
Провідники протесту переконані: українці боротимуться за свої права.
Арсеній ЯЦЕНЮК: «Влада повинна боятися тільки людей. І ми хочемо довести про те,
що люди будуть захищати свої права, свою країну, і своє майбутнє».
Олігархи не дозволять Раді закрити офшори
УТ-1, Діловий світ
Костянтин ЖУРА, ведучий: Олігархи не дозволять Раді закрити офшори – ухвалити
законопроект про так зване трансфертне ціноутворення. Цей документ може істотно вплинути
на схеми мінімізації податків. Сам законопроект уряд сьогодні передав до парламенту. У
Кабміні заявили: збори нараховуватимуть за реальними цінами, а не за тими, які вказані в
контрактах. У такий спосіб прагнуть перекрити офшорні схеми. Згідно з цим документом,
податківці зможуть контролювати трансфертні ціни на операції понад 50 мільйонів гривень на
рік.
Олександр ОХРІМЕНКО, економічний експерт: "Большая часть депутатов-бизнесменов,
скажем так, против выступают этого законопроекта. Я так понимаю, что они попытаются и
реально могут сделать – они могут внести существенные правки в этот законопроект. Если не
внесут существенные правки, то соответственно этот законопроект может существенно
измениться".
Депутати від опозиції вимагають розслідування фактів незаконних клінічних
випробувань
УТ-1, Підсумки дня
Юлія ГАЛУШКА, ведуча: Медичний скандал! Депутати від опозиції вимагають
розслідування фактів незаконних клінічних випробувань. Вони вважають, що сумнівні ліки
тестували на дітях щонайменше останні два роки. Свіжий приклад – це клінічні випробування у
Полтавській лікарні. У ситуацію втрутилися профільне міністерство та прокуратура.
Олеся ВАРЛАМОВА, Володимир НЕПИЙПИВО, кореспонденти: Це – Полтавська
клінічна лікарня. Саме тут випробовували "Доріпенем" – препарат, яким лікують хронічні
інфекції сечовивідних шляхів. Як твердить керівник закладу, цей препарат можна
використовувати в Україні. Ним вирішили пролікувати двох дітей, бо їм не допомагали інші
медикаменти.
Наталія КІНАШ, головний лікар Полтавської обласної клінічної лікарні: "Батьки дітей
були попередженні про прийом цього препарату. В історіях хвороб наявна поінформована згода
як батька, так і матері – окремо засвідчена особистими підписами в обох історіях. І на
сьогоднішній день у дітей відмічається стійка ремісія по захворюванню".
Олеся ВАРЛАМОВА, Володимир НЕПИЙПИВО, кореспонденти: Але деякі народні
депутати у це не повірили і звернулися до прокуратури та профільного міністерства з
проханням перевірити, чи законно давали дітям препарат. А приводом для цього став нібито
лист Генпрокуратури до МОЗ.
Євген ЛОПУШИНСЬКИЙ, помічник-консультант народного депутата: "У цьому поданні
вказані конкретні факти порушень. Зокрема і випробування вакцини на дітях без згоди батьків,
або ж та вакцина була не сертифікована".
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Олеся ВАРЛАМОВА, Володимир НЕПИЙПИВО, кореспонденти: Згадали депутати й
інші, на їхню думку, сумнівні випробування, зокрема і на дітях-сиротах. Утім, в обласній
прокуратурі це заперечили.
Петро ТАРАН, заступник прокурора Полтавської області: "Інформація щодо незаконно
використання не підтвердилася. Не підтверджено щодо використання випробування даного
лікарського засобу на дітях-сиротах і інших дітях".
Олеся ВАРЛАМОВА, Володимир НЕПИЙПИВО, кореспонденти: Клінічні дослідження
час від часу проводять навіть із зареєстрованими препаратами, – пояснили у Мінохорони
здоров'я. Це необхідно для того, щоб виробник з'ясував, наскільки ефективні медикаменти та чи
мають вони побічні дії. Але пацієнтів перед проведенням дослідів обов'язково попереджають та
беруть у них письмові згоди. Тож чиновники не розуміють суть претензій депутатів.
Олександр ТОЛСТАНОВ, заступник міністра охорони здоров'я України: "Мова йде про
те, що препарати взагалі не реєструються, а їх просто хтось бере і випробовує на людях, таке
просто неможливо. Препарат проходить випробування в тих закладах, які мають на це дозвіл".
Олеся ВАРЛАМОВА, Володимир НЕПИЙПИВО, кореспонденти: Але у відомстві
обуреним народним обранцям пообіцяли створити відповідну комісію. Вона перевірить
заклади, де проводять клінічні випробування. І вже за місяць повідомить свої висновки.
Прем'єр-міністр Микола Азаров закликав парламентарів розпочати конструктивну
роботу
Юлія ГАЛУШКА, ведуча: Через заблокований парламент у повітрі зависла низка
важливих урядових законопроектів. Так вважає Прем'єр-міністр. Про це Микола Азаров
розповів під час зустрічі із журналістами телеканалів. За його словами, лише за останній місяць
Кабмін передав народним депутатам на розгляд зо три десятки документів, але розгляду так і не
дочекався. Говорив Прем'єр і про розвиток соціальної сфери, економіку, реформи у медицині та
оновлення інфраструктури.
Ігор МЕДЕЛЯН, кореспондент: У прямому ефірі Прем'єр зустрічається із журналістами
центральних телеканалів. Рівно три роки тому Микола Азаров обійняв посаду голови уряду.
Отже, тем для обговорення чимало. На початку розмови одразу ж лунає запитання, яке останнім
часом постає чи не на всіх засіданнях уряду. Що робити, коли уряд розробляє законопроекти, а
парламент не ухвалює жодного?
Анастасія ДАУГУЛЕ, журналіст телеканалу "Інтер": "Украинский Кабинет министров
может работать без парламента? Учитывая то, что фактически 3 месяца законодательная
деятельность парализована, законы не продуцируются?"
Ігор МЕДЕЛЯН, кореспондент: За три місяці парламентських перипетій Кабінет
міністрів і далі шукає компроміс із парламентарями, – запевняє Прем'єр. Адже якнайшвидше
чекають на ухвалення законопроекти, що дадуть Україні додаткові можливості протистояти
світовій кризі. Серед них – і зміни до Податкового кодексу. За ними, гроші, які лилися в
офшори, мали б залишатися всередині країни і працювати на економіку. Іншого виходу, як
відновити роботу парламенту, немає, – певен Прем'єр. А заклики на кшталт розпуску Верховної
Ради ситуацію лише погіршать.
Микола АЗАРОВ, Прем'єр-міністр України: "Те призывы, с которыми сейчас
обращаются к народу оппозиционеры, они абсолютно нереалистичны. В очередной раз
обращаюсь к парламенту, политическим силам – найти возможности для конструктивной
работы".
Ігор МЕДЕЛЯН, кореспондент: За годину Прем'єр-міністр підсумовує роботу уряду та
озвучує плани. Із собою у нього – відомості із зарплат бюджетників. Цифри за конкретними
прикладами свідчать: за три роки виплати лікарям та вчителям збільшилися вдвічі – до 2,5-3
тисяч гривень. Суми не захмарні, каже Микола Азаров. Та оцінювати роботу уряду в чорнобілих тонах не радить. І запевняє: економіка зростатиме тоді, коли самі українці матимуть
позитивний настрій.
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Микола АЗАРОВ, Прем'єр-міністр України: "Развивая экономику, создавая позитивное
настроение в обществе, мы будем быстрее повышать темпы роста заработной платы, быстрее
будем повышать темпы роста пенсий, мы будем создавать стабильно действующий рынок,
наполнять его. И тем самым не допускать того, что мы имели раньше: когда мы поднимали
заработную плату и одновременно с этим поднимались цены".
Ігор МЕДЕЛЯН, кореспондент: Голова уряду не приховує: тривожні тенденції для
економіки є. Як приклад – рецесія на світових ринках. Уже зараз за кордоном зменшується
попит на український метал, а від його збуту залежить чимало економічних показників країни.
Підтримати різні галузі допоможе програма активізації розвитку економіки. Впровадження її у
наступні 2 роки – головний іспит для уряду.
Микола АЗАРОВ, Прем'єр-міністр України: "Когда нам говорят о дорогах, о пенсиях, о
зарплатах, все упирается в один фактор – это рост отечественной экономики. Обеспечивается
этот рост – значит, можно гарантировать людям, что и дороги будут строиться, и пенсии будут
повышаться, и заработные платы будут повышаться".
Ігор МЕДЕЛЯН, кореспондент: Розпочаті проекти уряд і надалі впроваджуватиме, –
запевняє Прем'єр. Так, у планах – вчасне зведення нового комплексу лікарні "Охматдит" і за 5
років – завершення будівництва доріг у бік Євросоюзу.
Николай Катеринчук: «Злочинність щодо несплати податків у великих розмірах
формується у Кабміні, Адміністрації Президента
Радіо Свобода, Ваша Свобода
Гості «Вашої Свободи»: Микола Катеринчук, парламентар від «Батьківщини»; Олексій
Плотніков, народний депутат 6-го скликання від Партії регіонів.
Дмитро Шурхало: Днями міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявив про те, що
міністерство готує законопроект про те, щоб громадяни декларували свої доходи, робили це
самі.
Він каже, що «зараз працюємо над таким документом, щоб заповнити декларацію». «Раз
це буде обов’язкове загальне декларування, щоб будь-хто, хто буде заповнювати декларацію, не
відчував незручностей», – отака ініціатива.
На думку пана Клименка, це дасть поштовх до підвищення податкової культури
громадян зокрема.
Пане Катеринчук, як на Вашу думку, крім податкової культури, що, безперечно, є дуже
доброю справою, завдяки тому, що громадяни декларуватимуть безпосередньо, а не робитиме
це за них, скажімо, бухгалтерія, наскільки можна судити про те, чи зростуть надходження до
державного бюджету?
Микола Катеринчук: У питаннях декларування є прямий зв'язок з наслідками –
помилкове декларування або неподача декларації. Зараз, якщо ти навіть не заповнював цю
декларацію, то відомості про твої доходи все рівно поступають у податкову, і все рівно може
бути порушена кримінальна справа, якщо такі відомості є неточними.
Питання вини. Якщо ти сам заповнюєш власноруч, то це твоя вина, і ти відповідаєш. А
якщо хтось за тебе, то там ще є можливість говорити про те, що там щось було зроблено
помилково.
Принаймні, у світі, якщо подивитися, як громадяни виконують свій обов’язок перед
державою щодо сплати податків і фіксують у деклараціях про свої доходи, то така практика
існує. У США всі декларують. Навіть ті, що не отримують доходи, ті, хто на біржі праці. Така
практика
Єдине, що там їм завжди допомагають аудитори.Є податкові консультанти, які
(наприклад, ти сплачуєш 20 доларів) збирають цю інформацію. І вони несуть кримінальну
відповідальність, якщо щось там було, скажімо, не так викладено. Але вони звільняються від
такої відповідальності, якщо громадянин не надав повної інформації.
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– Я так розумію, що в Україні аудитори будуть у плюсах, якщо запровадити таку норму.
Але, на Вашу думку, наскільки завдяки цьому надходження до бюджету можуть
збільшитися?
Микола Катеринчук: Я не думаю, що зараз по кишені громадянам України мати певних
консультантів податкових у вигляді самих аудиторів. Я думаю, що тут просто треба в класиці
наблизити податкових інспекторів до цієї роботи, зробити її дистанційною.
Все залежить від того, який зміст цієї декларації, які відомості треба буде вносити там?
Чи будуть там складні розрахунки, які має зробити громадянин? Чи повинен він, виходячи з
того, вести облік своїх доходів і видатків упродовж року і це фіксувати? Це вже зовсім інша
історія. І вона складніша.
Стосовно збільшення дохідної частини, я не думаю, що мета була пов’язана саме з тим,
щоб збільшити доходи у бюджет. Тому що насправді ті громадяни, які ведуть підприємницьку
діяльність, вони на обліку стоять податковому і суворо контролюються. Ті, хто проводять якісь
одноразові операції з нерухомістю чи вступають в інші правові відносини з майном, теж
декларують. Отримують спадщину – теж декларують це.
Фактично йдеться про невелику кількість людей, які сьогодні це не роблять, а роблять за
них це державні установи або приватні.
Я можу сказати, що якщо у податкової є можливість обробити цю всю інформацію, то це
одна історія. А якщо це просто, знаєте, давайте ми зробимо такий крок назустріч тотальному
контролю над усіма громадянами і можливості будь-кого притягнути до кримінальної
відповідальності, то інша історія.
– Пане Плотніков, що, на Вашу думку, крім підвищення податкової культури громадян,
як каже пан Клименко, може дати запровадження такого правила, як обов’язкове декларування
громадянами своїх доходів, щоб вони це робили безпосередньо?
Олексій Плотніков: Це нормальна практика. Це нормальна практика в країнах ЄС. Як
казав уже наш сьогоднішній співрозмовник, це і в США використовується – громадяни подають
декларації про свої доходи.
Тим більше, як випливає з того, що казав керівник цього міністерства, якщо громадянин
має більше одного місця роботи.Це навіть не тотальне, це навіть не стовідсоткове
декларування. Якщо хтось має доходи більше, ніж за одним місцем роботи, чи більше, ніж одна
пенсія, то він подає декларацію. І це відповідає європейській практиці, це відповідає і світовій
практиці.
Тобто, з точки зору податкової культури це абсолютно нормально. З точки зору
гармонізації законодавства України із законодавством інших країн це нормально. З точки зору
якихось шляхів знайти щось таке несподіване чи якийсь надзвичайний контроль, то я тут
взагалі цього не бачу. Це нормальна практика.
Питання в іншому: чи здатні, наприклад, громадяни старшого віку в Україні заповнити
цю декларацію чи треба їм допомагати, чи будуть там черги, чи можна здавати ці декларації в
електронному вигляді, через інтернет?Це питання вже технічне. Але сама ідея позитивна.
– Ми знаємо, що ще є така штука, як адміністрування податків. Тобто, можливо, на
обслуговування цієї новації коштів буде витрачено більше, ніж бюджет отримає завдяки цьому.
Олексій Плотніков: Це треба спитати у міністерства. Тим більше, що це питання досить
важливе. Дійсно, якщо це буде паперова декларація, скільки піде на друкування? Якщо це
будуть якісь додаткові місця, де їх будуть приймати, скільки піде на утримання? Це треба
продивитися, це треба прорахувати.
Я сподіваюся, принаймні, на те, що якщо таке пропонує Міністерство доходів та зборів,
то все ж таки прораховано, що це не буде збитком для держави.
– Пане Катеринчук, коли Ви працювали у податковій, здається, це був 2005 рік, чи
обговорювалася тоді ідея, наскільки тоді до такої практики хотіли звернутися? На Вашу думку,
цей податок не буде в його обслуговуванні дорожчим, ніж зиски, які від нього можна отримати?
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Микола Катеринчук: Це конституційна норма. У Конституції зазначено, що всі
громадяни сплачують податки і заповнюють декларації.
– Так сплачують же.
Микола Катеринчук: Тому тут немає нічого такого, про що не думали. Але необхідності
у цьому не було. Тому що для того, щоб це запрацювало, по-перше, треба розумну комп’ютерну
програму, яка б обробляла це, а по-друге, це певні незручності для громадян, тому що більшість
із них, хто ніколи не заповнював, ніколи не стикався, то їм треба якийсь час для того, щоб і
консультанти допомагали, і щоб вони зрозуміли, для чого вони це роблять.
Тоді ми це питання не піднімали. Були більш актуальні питання: і боротьби з «тіньовим»
капіталом, з незаконним відмиванням ПДВ, і багатьма іншими речами. Я не думаю, що це
новела, яка щось змінить у дохідній частині бюджету. Але це, дійсно, дисциплінує в якійсь
частині.
Але на сьогодні податкові, дійсно, треба подумати, щоб не було незручностей для
громадян і щоб це не було підставою (може, зробити перехідний етап, наприклад, 3, 5 років)
для порушення кримінальної справи. Якщо у відомості є якась неточність і податкова знайшла
ці неточності, то треба можливість дати виправити цю декларацію і тільки тоді, якщо мета
отримати більше інформації про доходи громадян, то це так. А якщо помилився, то і штрафи, і
кримінальна відповідальність – я думаю, що це буде тільки мінус громадянам.
– Пане Плотніков, як Ви вважаєте, наскільки податкова може бути готова до
запровадження цього, щоб мінімізувати незручності для громадян? Скажімо, запровадження
комп’ютерної програми, то це, очевидно, потребує електронного підпису. Зараз в Україні не так
багато установ, які можуть надати послугу електронного підпису.
Олексій Плотніков: Я тут не бачу того поки що, що кожен громадянин повинен мати
електронний підпис. Тому що можна входити до якоїсь своєї сторінки за відповідним паролем,
як, наприклад, громадянин користується інтернетом, за відповідним логіном та паролем, можна
не використовувати електронний підпис. Тобто, з точки зору якоїсь там практики, я думаю, що
технічно це можливо.
Мене все ж таки не стільки хвилює наявність чи відсутність електронного підпису чи
можливості подання через інтернет, а саме є відповідна категорія громадян, для яких це
незручно, які вперше стикнулися, для яких треба йти до податкової інспекції, а там будуть якісь
черги, якийсь пропускний режим. Це найбільш вразливе місце. Тут мова не йде про
електронний підпис. Для певних «просунутих» користувачів інтернету, для яких не є якимось
відкриттям заповнити декларацію в режимі онлайн. Мене все ж таки хвилюють, умовно кажучи,
громадяни старшого віку.
– Часто доводиться чути від підприємців про проблеми спілкування з податковою.
Інколи люди кажуть, що таке враження, що у них просто є план по штрафах.
Наскільки ця система може бути використана з якоюсь репресивною метою або з метою
справді «вибити» додаткові якісь надходження з громадянина?
Деякі підприємці кажуть, що таке враження, що вони намагаються податок брати не так,
як повинно бути, згідно з Податковим кодексом, а от вони дивляться, який обіг – з цього обігу і
платіть податки. То чи не буде так: а, у тебе новенький телевізор, а декларуєш ти стільки – ні,
давай, раз у тебе телевізор чи ти кудись їздив, то плати податок більший?
Микола Катеринчук: Ви підняли абсолютно актуальне питання, тому що у нас податкове
законодавство одне, а живемо ми і працюємо за зовсім іншим змістом. Це називається «сплата
податків за домовленістю». І це не вина податківців.
Мінфін переглядає кожний квартал план надходжень, зливає його податковій, митниці. І
ці мають щось із цим робити. Якщо ти не забезпечив надходження (по закону, не по закону – не
має значення), значить, ти не ефективний – ідеш з посади. Тому така практика існує.
Я не думаю, що це буде поширюватися на це декларування громадян, тому що це дуже
важко і неефективно з точки зору адміністрування, збирати ці штрафи, все інше. Я не думаю,
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що там з’являться штрафи. Все ж таки ми будемо, як опозиція, вимагати, щоб там був якийсь
перехідний термін.
І для пенсіонерів взагалі декларування не повинно бути.
– У цьому законопроекті, пан Плотніков, теж зазначив, що не будуть підлягати
декларуванню лише ті, хто має одне джерело доходів. А якщо пенсія і ще якісь доходи, то це
вже, виходить, не одне джерело.
Микола Катеринчук: Якщо він пенсіонер і ще здає, наприклад, хату або отримує за пай,
оренду за землю, то він має це декларувати. У селі це буде колосальна проблема, тому що
доїхати до районного центру…
– Так. І інтернету у них, очевидно, не дуже.
Микола Катеринчук: Який інтернет?! Та ще йому у цих розрахунках, коли йому
віддають це натуральною формою, тобто пшеницею чи мішками цукру, чи ще чимось іншим,
обрахувати це все і подати в тому вигляді… Ми ще не бачили саму відомість, треба подивитися
додаток до цього закону, яка ж буде відомість. Якщо там будуть складні арифметичні
розрахунки, то помилок буде дуже багато. І я дуже не хотів би, щоб там це супроводжувалося
якимись санкціями, у тому числі і кримінальною відповідальністю.
– До речі, той самий пан Клименко каже, що якщо пенсіонер одержує тільки пенсію, у
нього не буде потреби щось заповнювати. Але, очевидно, якщо не тільки пенсію…
Микола Катеринчук: У нас на пенсію ніхто не проживає. Ви ж знаєте, на пенсію
прожити неможливо, тому всі мають якісь доходи. Як їх фіксувати і як їх обліковувати? Чи
сплачувати з них 15% і інше? Тобто це питання, над яким треба працювати.
Я не думаю, що цей законопроект у такому вигляді ляже на стіл Президенту. Я думаю,
що ми, як опозиція, зробимо все, щоб ситуація зі справлянням своїх обов’язків сплати податків
не погіршилася у зв’язку з тим, що вводиться обов’язкове декларування всіх громадян.
– Ще одна ініціатива, урядова, – це створення фінансової поліції. З публікацій, які зараз
з’явилися у пресі, складається враження, що це має бути відомство з дуже широкими
повноваженнями.
Пане Плотніков, на Вашу думку, наскільки в Україні є потреба створити нове відомство
з широкими повноваженнями, яке займалося б контролем за дотриманням фінансовоекономічного законодавства?
Олексій Плотніков: Давайте відразу визначимо, що це поки що на рівні ідеї, і ніхто ніде
не підтверджував, що є і такий законопроект, як гуляє по пресі, і взагалі, що це буде
подаватися.
На рівні ідеї – ну, це можливий крок. Тому що зараз там і податкова інспекція, і МВС, і
СБУ, і багато інших силових структур мають якісь підрозділи, які займаються злочинністю у
сфері фінансових зловживань. До речі, у нас є відповідний Держфінмоніторинг, і все інше.
Тобто, якщо відібрати у цих структур саме фінансові зловживання і покласти виконання цих
обов’язків на певну якусь службу, то це ідея, яка має право на існування.
Я не хочу казати, що вона позитивна чи не позитивна, чи ще якась. Ну, цю ідею можна
обговорювати. Чому ні? Чому б не позбавити численні наші силові структури саме функції
контролю саме за фінансовою сферою? Хай фінансовою сферою займається одна якась
структура силова. Це можливо.
– Журнал «Forbes Україна» пише, що законопроект уже на узгодженні у Міністерстві
доходів і зборів і в МВС.Це якась така ідея, яка вже у щось втілена. Трохи більше, ніж ідея.
Пане Катеринчук, часто у нас така «гойдалка» виходить. То одні кажуть, що податкова
міліція взагалі не потрібна, це якась зайва силова структура, від якої надходжень не так уже й
багато, просто вона зайва. Ваш колега по фракції Анатолій Гриценко часто цю ідею озвучував.
Потім виникають ідеї абсолютно іншого плану, що ні, на базі податкової міліції треба створити
нову структуру, але зі значно більшими повноваженнями.
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З Вашого досвіду роботи, Вам яка ідея ближча: ліквідувати чи, навпаки, створити нову,
зі значно більшим колом повноважень і можливостями?
Микола Катеринчук: Це ніяка не ідея. Йде боротьба всередині Кабміну за вплив, хто
буде займатися економічною злочинністю. Це означає, що він буде контролювати державні
потоки і взагалі контролювати ситуацію в економіці країни. Тому ця боротьба йде дуже
серйозна. І я думаю, що в середу вже ця ідея на рівні законопроекту буде обговорюватися на
Кабміні.
Що ж намагаються? Сьогодні у нас економічною злочинністю займається три структури:
МВС, податкова міліція і СБУ. Наскільки це в пріоритеті СБУ, я не знаю. Наприклад, СБУ є
чим іншим займатися, є більш специфічні речі для їхнього кадрового складу. Наскільки
податкова міліція виконує таку функцію? Я можу сказати, що я в податковій міліції
попрацював, очолював її 5 місяців. І ми дійсно бачили недоліки роботи цієї служби тільки тому,
що вона така «страшилка», репресивний орган. Вона своїми діями, там «маски-шоу», коли
були…
– Мені здається, що за нової влади заборонили їм маски.
Микола Катеринчук: Ні-ні. Зупинив «маски-шоу» я тоді, заборонив. Потім була
практика, коли незалежно від того, чи скоїли злочин в економічній сфері, чи ні, на кожну
область спускався «план кримінальних справ» по підприємцях. І це я теж скасував. І ми
увійшли в такий діалог з підприємцями.
Насправді те, що намагаються зараз зробити, якщо відсунутися від політики, казати, що
от чисто державний інтерес. Як італійці боролися з економічною мафією?
– В Італії, я знаю, є фінансова поліція.
Микола Катеринчук: Так. І ми брали приклад успішної боротьби.
– Але в Італії 5 поліцій. Італію називають «країною п’яти поліцій». Тобто, Ви вважаєте,
для нас це корисний досвід?
Микола Катеринчук: Я вважаю, що італійці дуже серйозно просунулися у боротьбі саме
з економічною мафією. І от ми брали, коли пропонували реформувати податкову міліцію, тому
що в такому вигляді, в якому вона є, вона не потрібна, то більше це має бути щось схоже на
фінансову розвідку, де немає такої кількості людей, де є сучасна апаратура, де є можливості
інспектувати платежі, де є моніторинг банківських перекладів.
Тобто багато дистанційного, щоб, вибачте, людина з автоматом у бронежилеті з написом
«Податкова міліція» не стояла над кожним бухгалтером і не тикала йому автоматом, коли він
лежить на підлозі в спину: ти там щось підпиши, тому що я непрофесійна людина. Оці такі
показові операції – ну, вони збирають тих, хто не сплачує податки або ухиляються від сплати
податків, хто попадається на рівні «шісток». Але ж замовляється це вище!
– А все-таки, як Ви вважаєте, податкова міліція потрібна чи не потрібна, без неї буде
добре, чи потрібне відомство зі значно більшими повноваженнями?
Микола Катеринчук: Я думаю, що повноважень більше нікому із силових структур не
потрібно. Те, що говорять, що будуть стріляти, те, що будуть затримувати, можуть вдиратися в
будь-яке житло вночі і вдень, то все це не потрібно. Сьогодні достатньо є дистанційні
можливості контролювати і викривати злочинність, тому що вона всюди формується в униканні
сплати податків у великих розмірах у власних кабінетах у Кабміні, в Адміністрації Президента.
Там замовляється. Фінансово-промислові групи, які не сплачують податки. Як вони не
сплачують? Для цього не потрібна, щоб була армія з автоматників. От непотрібна!
І тому питання МВС чи податкова, чи СБУ, чи окремий орган, фінансова міліція, та ще й
підпорядкована Президенту, – це абсурд! Що, Президент буде займатися цим? Та ні, буде
сидіти в адміністрації якийсь клерк і цим управляти, а будуть казати, що це щось від імені
Президента йде.
Мені здається, що тут у цій боротьбі за повноваження, я сказав би, всередині команди
Партії регіонів, є певні крени такі.
– А між ким там іде боротьба, Ви не могли б сказати?
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

24
Микола Катеринчук: Я не знаю. Там багато є.
– Бо Ви сказали, що це між різними групами боротьба.
Микола Катеринчук: Є зацікавлені особи там. І комусь не подобається, як УБЕП себе
веде. Комусь не подобається, як податкова. Там є конкуренція зараз у податковій і в УБЕП. Але
ця конкуренція дає кращий результат, ніж, знаєте, з одним домовився, і він тебе «кришує». А
коли в тебе три структури і дві…
З точки зору боротьби з цим злом, напевне, я не робив би одну фінансову поліцію. З
точки зору інтересів громадян, щоб не ходили, 3, 5, 10 по одних і тих же питаннях, то це теж
питання.
– Є певна суперечність в інтересах.
Пане Плотніков, на Вашу думку, яким чином було б краще: зробити таке супервідомство
чи, навпаки, мінімізувати те, що є у складі податкової?
Олексій Плотніков: Я б сказав, що все ж таки є різні підходи. І така ідея має право на
існування. Тобто, якщо відібрати функції економічного контролю в МВС, в СБУ чи на базі
Фінмоніторингу, чи на базі ще когось, то можна таке робити. Але знову ж таки це на рівні ідеї.
Я поки не готовий казати, що я за цей законопроект, чи я проти, чи взагалі існує цей
законопроект. Тому що все те, що Ви цитували, це написано «з джерела». Якісь «джерела» чи
то в газети «Комерсант», чи «джерела» сайту «Forbes». Ну, давайте виходити з того, хай це буде
оприлюднено, якщо воно існує.
– Тобто, як вже буде, як каже пан Катеринчук, винесене на Кабмін, так?
Олексій Плотніков: Ну, кудись воно буде. Хай воно буде оприлюднене. В якій формі
воно буде офіційно оприлюднене, потім ми подискутуємо.
Микола Катеринчук: Зробили сьогодні суперміністерство доходів і зборів. Там є і
митниця, і податкова. І зараз уявіть собі, що з нього «вибивають» податкову міліцію, де все
буде в іншому. Як Клименко буде збирати податки, не маючи оперативної можливості
дотягнутися до мінімізаторів? Як сьогодні міліції? Більшість злочинів економічного характеру.
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