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Друковані видання
Законотворення відновлено. Але напруження зашкалює
"Голос України"
Учора парламент відновив свою законотворчу роботу — опозиційні фракції нарешті
розблокували трибуну й президію у сесійній залі. Пленарне засідання розпочалося вчасно,
однак уже з перших виступів політичне напруження зашкалило. Пристрасті розпалилися через
мову — коли регіонали та комуністи виступали російською, депутати зі «Свободи»
перекрикували їх вигуками «Українська». Не обійшлося й без сутички та позачергової перерви
для консультацій.
Розвивалися учорашні події в парламенті так. Зранку зареєструвалися 390 депутатів. На
початку пленарного засідання склали присягу двоє народних депутатів України, зареєстровані
Центральною виборчою комісією 17 березня 2013-го замість депутатів Андрія Веревського та
Сергія Власенка, повноваження яких були достроково припинені рішенням Вищого
адміністративного суду. Це Олександр Козуб (обраний від Партії регіонів) та Роман Стаднійчук
(ВО «Батьківщина»). Новообрані депутати увійшли відповідно до складу фракцій Партії
регіонів та «Батьківщина». Коли глава парламенту Володимир Рибак оголосив про складання
присяги депутата, обраного замість С. Власенка, депутати з фракції «Батьківщина» кричали
«Ганьба».
Однак найбурхливіші пристрасті розпалилися під час виступів лідерів фракцій. Навіть
виникла сутичка між депутатами з провладних та опозиційних фракцій, зокрема, свободівців,
регіоналів та комуністів.
«Заспокойтеся, що ви робите!» — намагався вгамувати колег-депутатів Голова
Верховної Ради Володимир Рибак і оголосив перерву в пленарному засіданні, запросивши
керівників фракцій на нараду до свого робочого кабінету. У цей час депутати з фракції
«Свобода» блокували парламентську трибуну.
Після перерви головуючий надав змогу завершити виступи з трибуни Олегу Тягнибоку
та іншим лідерам фракцій.
Після цього депутати перейшли до затвердження проекту постанови про порядок денний
другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання. З першої спроби за проект постанови
про порядок денний другої сесії проголосував 221 депутат за необхідних якнайменше 226. Не
голосували в повному складі фракції «Батьківщина», «Свобода» та КПУ.
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Опозиція наполягала внести до порядку денного всі закони, зареєстровані в парламенті
на сьогодні. А вже потім на погоджувальних радах визначатися, які закони розглядати на
пленарних тижнях. Однак глава парламенту Володимир Рибак запропонував спочатку ухвалити
проект постанови про порядок денний сесії за основу без додатків із додатково внесеними
законопроектами, а додатки ще доопрацювати. Бо, зокрема, додаток №2 було зареєстровано
лише після понеділкової погоджувальної ради. З другої спроби за порядок денний із усіма
додатками та зареєстрованими на сьогодні законами, як наполягала опозиція, проголосувало ще
менше депутатів — 151. Тоді В. Рибак поставив на голосування проект постанови про порядок
денний без додатків. За таке рішення проголосували 227 депутатів із фракцій Партії регіонів,
КПУ та частина позафракційних. Однак депутати з опозиції заявили, що це голосування є
нелегітимним, оскільки проголосували картки декількох відсутніх депутатів. Павло Розенко
(«УДАР») почав вимагати від В. Рибака оголосити всіх депутатів, які сьогодні відсутні за
письмовою реєстрацією, та заблокувати їхні картки. Натомість лідер регіоналів Олександр
Єфремов стверджував, що навпаки — це в опозиції є проблеми з присутністю депутатів у
сесійній залі.
Позафракційний Олег Ляшко звернув увагу, що проголосували картки відсутніх
депутатів Миколи Рудьковського та Сергія Лєбєдєва, котрий працює нині міністром оборони.
Головуючий сказав, що картка Рудьковського не враховуватиметься, а Лєбєдєв був присутній у
сесійній залі. З четвертої спроби за проект постанови №2175 про порядок денний без додатків
проголосували 146 депутатів, з п’ятої спроби — без додатка №2, який викликав найбільше
суперечок серед депутатів, — 225 «за», забракло одного голосу. Голосували знову лише Партія
регіонів та КПУ.
«Домовляйтеся», — сказав В. Рибак. Лідери фракцій провели нараду прямо в сесійній
залі й домовилися ще продовжити консультації, щоб доопрацювати порядок денний сесії, після
чого 382 голосами депутати затвердили порядок денний на нинішній пленарний тиждень та
перейшли до розгляду запланованих питань, прийняли постанови про проведення низки
парламентських слухань.
Щоразу, коли депутати виступали російською мовою, сесійна зала «спалахувала» —
депутати-свободівці скандували «Українська». Лідер «Батьківщини» Арсеній Яценюк навіть
запропонував депутатам-регіоналам та комуністам перекладати їхні виступи українською. А
лідер КПУ Петро Симоненко заявив, що комуністи не голосуватимуть у парламенті за жодне
питання, доки не буде скасовано пенсійну та медичну реформи. Зрештою, парламент
запрацював у робочому режимі, однак його лихоманило цілий день. Депутати з опозиції
ретельно стежили за тим, щоб їхні колеги з парламентської більшості голосували особисто, а не
чужими картками. Навіть проекти постанов про проведення парламентських слухань, які не
викликали ні в кого принципових заперечень, довелося голосувати по декілька разів. У ложі
преси виникло непорозуміння між помічниками народних депутатів, котрі намагалися з балкона
зафіксувати голосування чужими картками, та працівниками держохорони. На початку
пленарного засідання глава парламенту Володимир Рибак нагадав, що Комітет з питань свободи
слова та інформації затвердив план участі народних депутатів у щотижневих тематичних
передачах на телеканалах «Рада» та НТКУ, і закликав обранців брати активну участь у них.
Головуючий також повідомив про створення у парламенті 15 нових міжфракційних
об’єднань. Головою міжфракційного депутатського об’єднання «За вітчизняних промисловців
та підприємців, роботодавців України» обрано Анатолія Гіршфельда, депутатського об’єднання
«Миколаївщина» — Юрія Гержова, «Південь України» — Михайла Опанащенка, «Нова
Сумщина» — Ігоря Мірошниченка, «За рідну Дніпропетровщину» — В’ячеслава Задорожного.
Співголовами міжфракційного депутатського об’єднання «Волинь» обрано депутатів Ігоря
Єремеєва та Анатолія Вітіва, «За міжнаціональну згоду та громадянський мир» — Вадима
Колесніченка, Іштвана Гайдоша, Івана Попеску, Антона Кіссе. Головами депутатських
об’єднань «Україна — Вірменія» обрано Вілена Шатворяна, «За українську мову» — Олеся
Донія, «Буковина» — Миколу Федорука, «Дітям України — найсучаснішу лікарню «Охматдит»
— Валерія Дубіля, «Запорізький край» — В’ячеслава Богуслаєва. «Депутатське об’єднання на
захист прав національних меншин» очолив Олександр Фельдман, «Ініціативну групу щодо
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сприяння розвитку співробітництва між Україною та Республікою Франція» — Олексій Азаров,
депутатське об’єднання «Київщина» — Ярослав Москаленко.
В. Рибак також оголосив про обрання заступником голови депутатської фракції Партії
регіонів Артема Пшонки.
Депутати вітали з Днем народження своїх колег Степана Кубіва, Руслана Лук’янчука і
Артема Пшонку.
Ганна Герман, Партія регіонів: «Не всі письменники, які в парламенті так обстоюють
українську книгу, за цей час щось добре написали».
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=283906
И вновь продолжается бой
Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина)
В начале вчерашнего заседания Верховной Рады народные депутаты были настроены на
работу. Накануне фракции "Батькивщина", "Свобода" и УДАР объявили о прекращении
блокирования парламентской трибуны, которое, как известно, было начато 5 марта в знак
протеста против досрочного прекращения депутатских полномочий защитника Юлии
Тимошенко Сергея Власенко. Компромисс был достигнут после согласия Партии регионов (ПР)
включить в повестку дня нескольких оппозиционных законопроектов. Один из документов
представил глава фракции УДАР Виталий Кличко.
— В повестке дня стоит вопрос о назначении выборов в Киеве. Мы предлагаем
рассмотреть его первым,— заявил он под бурные аплодисменты оппозиционных депутатов.
Напомним, проект постановления N1030 о назначении выборов мэра Киева и депутатов
Киевсовета на 2 июня был единогласно одобрен парламентским комитетом по вопросам
государственного строительства и местного самоуправления. Впрочем, уже утром стало
известно, что в Партии регионов не согласны с этой датой. По закону о выборах депутатов
местных советов, городских, поселковых и сельских председателей все очередные выборы в
Украине должны проходить в один день раз в пять лет. Следующие очередные выборы должны
состояться осенью 2015 года, однако полномочия депутатов Киевского горсовета, избранных на
внеочередных выборах в мае 2008 года, заканчиваются в июне. "По информации, поступившей
от "регионалов", они не будут голосовать за проведение выборов в столице, пока не получат
разъяснения Конституционного суда относительно законной даты выборов",— написал на
своей странице в Facebook народный депутат Леонид Емец ("Батькивщина").
Атмосфера в сессионном зале накалилась, когда на трибуну вышел глава фракции ПР
Александр Ефремов.
— Уважаемый Владимир Васильевич, уважаемые коллеги! — по-русски обратился он к
залу.
В оппозиции отреагировали незамедлительно.
— Украинский, украинский! — начали скандировать представители фракции "Свобода".
Из-за шума в зале присутствующие могли расслышать только обрывки речи господина
Ефремова, которую он, не обращая внимания на оппонентов, продолжал читать с листа.
— Мы ожидаем от оппозиции шагов навстречу для решения актуальных проблем,
волнующих всю страну! Спасибо всем за внимание, а неофашистам — за сопровождение! —
вспылил в конце выступления глава фракции ПР.
— Ну что, народ Украины, ты видишь, что вытворяют негодяи из Партии регионов и
коммунисты? — парировал лидер фракции "Свобода" Олег Тягныбок.
— Фашист! Фашист! — закричали ему в ответ "регионалы" и коммунисты.
Слова представителей парламентского большинства спровоцировали депутатов партии
"Свобода" на радикальные действия. Депутаты направились к трибуне, их примеру последовали
оппоненты из ПР и Компартии. Перепалка быстро переросла в драку. Среди ее активных
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участников оказались Андрей Ильенко ("Свобода"), Владислав Лукьянов (ПР), Игорь
Гординенко (КПУ) и другие.
— Что вы делаете? Уважаемые коллеги! Что вы делаете? Разойдитесь и не позорьтесь!
— безуспешно призывал депутатов Владимир Рыбак, после чего объявил перерыв.
Позже стало известно, что в потасовке больше других пострадала Ирина Сех
("Свобода"). "Поднимать руку на женщину недопустимо! Этот вопрос будет подниматься на
заседании регламентного комитета! У нее шла кровь и были разбиты очки",— возмущался Олег
Тягныбок.
Представители оппозиции охотно комментировали события в зале. "Это все специально
спровоцировали в ПР, чтобы не назначать выборы в Киеве!" — заявил заместитель главы
фракции "Батькивщина" Сергей Пашинский.
Представители большинства опровергали обвинения оппозиции. "Мы поддерживаем
назначение выборов в Киеве на 2 июня",— заверил "Ъ" народный депутат Спиридон
Килинкаров (КПУ).
Верховная рада возобновила работу в 11.40. После консультаций лидеров фракций стало
понятно, что предыдущие договоренности о голосовании аннулированы. "Фракция Компартии
ни за один из законопроектов голосовать не станет, пока не будет решен вопрос об отмене
пенсионной реформы!" — заявил лидер фракции КПУ Петр Симоненко.
Дальнейшая работа проходила в напряженной атмосфере — народные депутаты только с
пятой попытки утвердили повестку дня II сессии Верховной Рады VII созыва. Во время одного
из голосований представители оппозиции уличили своих оппонентов в голосовании чужими
карточками, что запрещено регламентом. "Можно констатировать, что у власти нет
большинства в Верховной раде",— сделал вывод народный депутат Максим Бурбак
("Батькивщина").
Верховная Рада закончила работу в 18.00. Владимир Рыбак заявил, что проект
постановления о назначении на 2 июня выборов в Киеве будет рассмотрен в среду в первую
очередь. Впрочем, в оппозиции сомневаются, что представители ПР поддержат этот документ.
"У Партии регионов одна задача — фальсифицировать выборы! Для этого они хотят подтянуть
их дату на середину лета, когда наши избиратели не так представлены в городе, а при помощи
Конституционного суда — сократить срок полномочий мэра столицы и Киевсовета до 2015
года! Это одна из технологий, призванных снизить к ним интерес оппозиции",— пояснил
Арсений Яценюк.
http://www.kommersant.ua/doc/2150297
Парламентська хроніка: Із виступів представників фракцій
"Голос України"
Віталій Кличко (фракція «УДАР»):
— Парламент знову працює. Скільки протриває його робота, це передусім залежить від
провладних фракцій. Ми жорстко контролюватимемо особисте голосування. Верховна Рада має
стати самостійним державним органом. Вона працюватиме тільки за законом. І нікому ми
порушувати його не дамо.
Цього тижня ми мусимо ухвалити кілька важливих рішень. У порядку денному стоїть
питання призначення виборів у Києві. Ми пропонуємо його розглянути першим. Після цього
маємо прийняти закони, які перекриють основні фальсифікації й повернуть столиці, врештірешт, самоврядування. Перше. Внести зміни до закону про місцеві вибори. Друге. Вибори
повинні пройти в два тури, щоб голову Києва вибирала більшість киян. Третє. Ми повинні
об’єднати посади міського голови та голови держадміністрації, щоб повернути в Києві
самоврядування. Ми пропонуємо, щоб в середу профільний комітет розглянув ці
законопроекти, тоді до кінця тижня їх можна буде прийняти в першому читанні, а до другого
квітня — ухвалити в цілому.
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Минулого тижня я був у Сполучених Штатах і країнах Європейського Союзу. Наші
колеги поділяють наше занепокоєння тим, що сьогодні відбувається в країні. Влада не має
права ставити під сумнів європейський вибір, який зробило українське суспільство. Ухвалення
законів, необхідних для європейської інтеграції, — це дуже важливо. Також важливо під час
опрацювання їх в комітетах привести їх зміст у відповідність до їх правильних назв. Але ще
набагато важливіше — не допустити подальшого згортання демократії, бо європейській
інтеграції шкодить не відсутність законів, а корупція, вибіркове правосуддя та беззаконня.
Олег Тягнибок (фракція «Свобода»):
— Нас всіх обурило, що минулого тижня Прем’єр-міністр собі дозволив грубо
принизити народних депутатів України, і немає значення чи від опозиції, чи від влади. Він
вирішив ухвалити постанову уряду, яка регламентує присутність народних депутатів України
на засіданнях уряду. Так, зрештою, з’ясувалося, що не тільки щосереди уряд проводить свої
засідання і залучає пресу до них, а щопонеділка відбуваються якісь таємні засідання уряду. І
переважно на тих таємних засіданнях уряду, на які не пускають пресу, не запрошують народних
депутатів, «дерибанять» величезні бюджетні кошти, як це, до речі, планувалося учора, коли
намагалися розділити близько п’яти мільярдів гривень. Я щось не можу ніяк зрозуміти, в якій
державі ми живемо?
І коли в п’ятницю ми розглядатимемо питання щодо Дня уряду, ми вимагатимемо чіткої
та конкретної відповіді безпосередньо від Прем’єр-міністра Азарова про те, що вони собі
дозволяють робити і як вони виконують Конституцію і закони України.
Зрештою, на одному з таких таємних засідань була ухвалена так звана Державна
програма активізації розвитку української економіки на 2013—2014 роки. Як з’ясувалося, ця
програма передбачає безпрецедентне залучення величезних фінансових ресурсів, 378 мільярдів.
Причому більша частина з них — це знову мають бути певні запозичення, і Україна падатиме в
боргову яму.
Олександр Єфремов (фракція Партії регіонів):
— Дуже сподіваюся, що всі присутні в цьому залі повною мірою усвідомлюють
складність економічної ситуації не тільки в нашій країні, а й у світі. А там, де ця ситуація
погіршується нестабільністю політичною, цілі країни скочуються в безодню повної плутанини,
а народи — до зубожіння.
Події останніх років дають урок, що будь-яке суспільство легко розколюється і дуже
важко консолідується.
Вибори закінчилися. Сьогодні не можна допустити перетворення цієї зали на братську
могилу демократії. Люди чекають від нас не боїв без правил, не блокування трибуни, а
ухвалення законів, які забезпечать підвищення рівня життя, економічне зростання, фінансову
стабільність, підтримку національного виробника, енергетичну незалежність.
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=283907
Нелегкая доля
Сергей Сидоренко, "КоммерсантЪ" (Украина)
Сегодня комитет Верховной Рады по вопросам евроинтеграции попытается завершить
формирование КПС с Европарламентом. Мнения представителей Партии регионов и оппозиции
расходятся в оценке количества мест партии власти в его составе. Еще 10 января комитет
единогласно принял решение о том, что квота ПР в КПС составляет семь мест, однако затем
члены ПР потребовали исключить из состава КПС внефракционного депутата Виктора Балогу и
предоставить ей восемь голосов. Найти компромисс по данному вопросу до сих пор не удалось.
В распоряжении "Ъ" оказалась переписка главы комитета по евроинтеграции Григория
Немыри ("Батькивщина") и главы фракции ПР Александра Ефремова. Как выяснилось, спор
ведется о сотых долях фракционной квоты. В ПР, исходя из численности фракции в 209
депутатов (вероятно, учитывая также внефракционного спикера Владимира Рыбака), посчитали
квоту в 7,51 или округленно — 8 человек. Немыря же возразил, что у ПР всего 208 мандатов,
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что дает квоту в 7,48 или округленно — 7 человек. В защиту ПР вступила Компартия, сообщив:
она жертвует партии власти 0,15 своей квоты, что вновь позволяет округлить квоту до 8
голосов. Однако передача квот не оговорена в регламенте, возразили члены оппозиции.
Затянувшийся спор вызывает раздражение даже у евродепутатов, считающихся
лоббистами украинской власти. "Все результаты совместной работы по улучшению
узнаваемости Украины могут отправиться в мусорник",— заявил депутат ЕП Александр
Мирский (группа социал-демократов, Латвия), отметив, что удивлен нежеланием
"правительства и парламента Украины" развивать контакты с Европой.
Европарламент уже предупредил Киев: КПС должен быть сформирован 20 марта. "В
противном случае заседание комитета в начале апреля в Киеве не имеет никакого смысла",—
заявил господин Мирский. "Еще не было случая, чтобы стране-партнеру ЕС не удавалось
сформировать делегацию,— заявила заместитель главы европейской части КПС Сиири
Овиир.— Я оптимист и надеюсь, что в Украине прагматизм победит эмоции".
В Партии регионов уверяют, что дедлайн не будет сорван. "Заседание состоится 3-5
апреля. Делегация будет сформирована и примет в нем полноценное участие",— заявила
первый замглавы комитета по евроинтеграции Ирина Бережная, добавив, что по-прежнему
настаивает на исключении квоты внефракционных из КПС. "Делегации формируются
исключительно представителями фракций",— подчеркнула Бережная. "Корректным выходом из
ситуация будет формирование комитета в тех квотах, что утверждены 10 января,— отметил
Григорий Немыря.— Спикер Владимир Рыбак, конечно, может единолично утвердить состав
КПС с 8 членами от ПР, но тогда он возьмет на себя политическую ответственность за то, что
обошел решение комитета".
http://www.kommersant.ua/doc/2150298
Приречені домовлятися...
Іван Капсамун, «День»
Учора Рада таки запрацювала. Хоча розпочали депутати традиційно. З бійки. На жаль,
останнім часом це стандартна картинка з українського парламенту. На цей раз, після того, як
лідер фракції регіоналів Олександр Єфремов виступив з трибуни російською мовою і обізвав
«Свободу» «неофашистами», опозиція знову заблокувала трибуну ВР. А далі, як вже було
сказано, силова розмова. Після консультацій лідерів фракції, народні обранці все ж таки
приступили до виконання своїх обов’язків.
З усього видно, що з великим скрипом йде робота в нинішній Раді. В залі відчувається
реальне протистояння, до якого явно не була готова провладна Партія регіонів. Опозиція знову
ж таки через блокування (до речі, теж метод незаконний) домоглася персонального
голосування, що ускладнило ухвалення рішень більшістю. Їм елементарно не вистачає голосів.
У вівторок це теж було помітно — доводилося переголосовувати.
Не вдаючись до деталей роботи вчорашнього парламентського дня, одне важливе
питання ще довго тяжітиме над всіма українськими депутатами (напевно, окрім комуністів) —
це питання євроінтеграції. Воно не повинно мати політичних кольорів — лише національні
інтереси. Зрозуміло, опозиції складно боротися з владою в нинішніх умовах— в хід часто йдуть
блокування і бійки, але чи можливий компроміс? Який вихід із ситуації, адже восени Україна
має будь-що підписати Угоду про асоціацію з Європейським союзом?
Андрій Сенченко, народний депутат, фракція «Батьківщина»:
— Пане Сенченко, ще нещодавно опозиція блокувала трибуну Верховної Ради у зв’язку з
тим, що Власенко позбавили мандата. Вчора ви розблоковували ВР, і замість захисника
Тимошенко присягу прийняв наступний за списком представник «Батьківщини». Де логіка?
— Ми блокували Верховну Раду не лише з питання Власенка. Це проблема в будь-якому
разі на совісті влади. Ви знаєте, що підготовано пакет документів, який надіслано до
Європейського суду з прав людини, — доповнена скарга Юлії Тимошенко, у зв’язку з тим, що
проблеми з Власенком є результатом того, що він захищає її в суді. Є персональна скарга
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Власенка до ЄСПЛ, тому ми не можемо блокувати у зв’язку з цим ВР до того, поки
Європейський суд розгляне цю скаргу. Ми впевнені, що справедливість восторжествує. Нам
важливо було розблокувати ВР для того, щоб добитися виборів міського голови Києва. Це
черговий злочин влади — порушення Конституції, законів країни. Влада привільно себе
почуває, не проводячи виборів. Вони взагалі готові ніде й ніколи не проводити вибори,
залишившись навіки на шиї українського народу. Що стосується того, що прийняв присягу
наступний за списком «Батьківщини». Знову-таки, ми пропрацювали ситуацію. З правового
погляду. Якби протягом 20 днів Стаднійчук не прийняв присягу, то ЦВК прийняв би ухвалу
щодо наступного за списком і так далі. На жаль, там не все так просто з правового погляду.
Тому, для нас Власенко — це людина, яка не залишилась за бортом. Така сьогодні тактика
опозиції.
— Загалом блокування роботи ВР опозицією — це привід для влади і представників
Європи звинувачувати вас у затягуванні процесу євроінтеграції України. Чому саме зараз
вибрано час для періодичних блокувань?
— У нас є своє розуміння того, що сьогодні йде на користь країні, а що не йде.
Безперечно, те, що стосується євроінтеграції, то ми послідовні, відстоюємо європейський вибір.
Закони, які необхідні для просування цим шляхом, ми маємо на увазі як першочергові, і за них
голосуватимемо. Більше того, у нас у пакеті є ще цілий ряд законів, наприклад, пов’язані з
відновленням пенсійних прав громадян (цей законопроект було внесено наприкінці минулого
року, ми не можемо його відкладати), є законопроект, пов’язаний зі скасуванням реформи
охорони здоров’я, бо це, власне, узаконена ліквідація система охорони здоров’я в країні. Є
цілий ряд законів, які стосуються економічних і соціальних питань. У цій частині ми
сприятимемо роботі Верховної Ради. А якщо і надалі порушуватимуться процедури
персонального голосування, то, безперечно, будуть тактичні блокування.
— Опозиція готова до компромісів із владою з питань євроінтеграції?
— У нас є стратегія — європейський вибір. Ця стратегія підтримується більшістю
українських громадян. Чи готова влада йти цим шляхом? Десь тактично її кроки збігатимуться з
думкою народу. Але річ у тім, що вони весь час ходять назад-вперед. Не в компромісі річ. У нас
є тактика, вона підтримується народом.
— Сьогодні ми бачимо, наскільки складно працювати нинішній Верховній Раді. Вона
взагалі працездатна?
— Питання полягає не в тому, який зараз номер скликання або співвідношення груп і
фракцій, а в тому, що нинішня влада і її представники у ВР — Партія регіонів — у принципі не
розуміє як це жити і працювати згідно з законом. Їхні представники не розуміють як це
голосувати за себе, вони продовжують фальсифікувати ухвали комітетів, навіть тих, де у них є
більшість. Закон, в їхньому розумінні, — для народу, а для можновладців закон не писаний.
Команди Банкової виконуються за будь-яку ціну, всупереч законам, Конституції і так далі.
Можна як завгодно розцінювати ситуацію в залі, яка й справді гаряча і нервова, але для
повноцінної роботи ВР потрібно змінити мислення регіоналів.
— Ви згадували про київські вибори. У цьому питанні у вас з владою є якісь точки
дотичності?
— На рівні переговорів, усі погоджуються з тим, що потрібно проводити вибори і
дотримуватися закону. Наскільки щирі ці заяви буде видно під час голосування: підтримають
представники влади це питання чи знайдуть зачіпки і приводи, щоб у черговий раз зірвати дату
виборів (розмова відбулася вчора в обід — Авт.).
— У вівторок «свободівці» блокували ВР, у тому числі через те, що Єфремов виступав
російською мовою. Ви, як людина російськомовна, бачите в цьому проблему? Як
прокоментуєте цю ситуацію?
— Я у Верховній Раді зі «свободівцями», і не лише, розмовляю українською мовою. До
речі, у Єфремова теж добра українська. Попри те, що для мене, як для кримчанина, це складно,
я розумію, що є парламент країни і країну потрібно поважати. У Верховній Раді потрібно
говорити українською.
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

10
Ірина Геращенко, народний депутат, фракція «УДАР»:
— До порядку денного, затвердженого в понеділок, внесено 5 законопроектів влади, що
стосуються євроінтеграції. Цього тижня вони будуть прийняті у першому читанні: опозиція
також буде за них голосувати. До другого читання ми будемо вносити пропозиції та поправки
до тих проектів, бо усі вони неідеальні. Опозиційні сили працюватимуть на те, щоб відповідні
законопроекти за формою, змістом та назвою відповідали високим європейським стандартам.
Але, ще раз наголошую, все, що стосується євроінтеграції, буде підтримано опозицією.
http://www.day.kiev.ua/uk/article/tema-dnya-politika/prirecheni-domovlyatisya
І побитися кортить...
Анна Даниленко, "Україна молода"
Привид розпуску витає над парламентом. Опозиція зрозуміла, що блокування ВР —
підстава для оголошення Президентом перевиборів, причому лише на мажоритарній основі.
Очевидно, саме в такий спосіб Віктор Янукович надумав вирішити проблему непокірного
парламенту. Учувши загрозу, опозиціонери вчора зняли блокаду президії. Щоправда, характер є
характер: майже одразу після цього у відповідь на «провокацію» сталася масова бійка з кров’ю,
нова блокада і... розблокування.
Яка ціна місця Власенка?
Уранці зареєструвалося 390 депутатів. Партія регіонів — відсутніх 22, позафракційні —
відсутніх 10. «Ось чому «регіонали» провокували зрив сьогоднішнього засідання, у них немає
більшості навіть згідно з електронною реєстрацією!» — написав у «Фейсбуці» «УДАРівець»
Павло Різаненко.
Найперше Володимир Рибак оголосив про позбавлення депутатських повноважень,
відповідно до рішень судів, нардепа з «Батьківщини» Сергія Власенка й «регіонала» Андрія
Веревського. Замість бізнесмена від ПР мандат отримав «списочник» Олександр Козуб, який
засвітився в Раді наприкінці минулого скликання як автор постанови про перевибори у п’яти
проблемних округах. Замість Власенка до парламенту прийшов Роман Ставнійчук. БЮТівці
планували ставити на голосування створення тимчасової слідчої комісії у справі позбавлення
захисника Тимошенко мандату, але обійшлося тільки криками «ганьба».
Позафракційний Олесь Доній прокоментував це так: «Присягу у Верховній Раді прийняв
«батьківщинівець», який заступив місце Власенка. Нагадаю, що після суду над Власенком один
з претендентів на булаву щось говорив про «повстання». Тепер же Власенка просто «злила»
його рідна фракція (чи керівники цієї фракції). У мене є питання: чи правда, що новий депутат,
який зайшов на місце Власенка, належить до «квоти Жванії»? Скільки коштує місце Власенка?»
Одним із перших питань на ранковому засіданні могло бути визначення дати проведення
виборів мера Києва. Ініціював розгляд цієї теми лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко. Він вніс
пропозицію, щоб після голосування про призначення дня голосування парламент прийняв
кілька законів, які повернуть Києву самоврядування. Крім того, зазначив Кличко, ВР має
ухвалити закон про проведення виборів мера в два тури, щоб міського голову обрала більшість
громадян, а також закон щодо об’єднання посад мера і голови адміністрації, що поверне столиці
самоврядування.
Опозиція хоче київських ви-борів 2 червня, однак процедурно це вже неможливо. Тож
учора до Конституційного Суду пішло подання 48 депутатів, які просять розтлумачити порядок
і строки призначення виборів.
За «фашиста» відповіли
Далі говорив голова фракції ПР Олександр Єфремов, причому російською мовою.
«Свободівці» почали його перекрикувати: «Українська!» — й тупати ногами. Втім Єфремов не
спинився. Наприкінці його виступу опозиція скандувала: «Ганьба!»
«Ну що, народе України, ти бачиш, що витворяють негідники з Партії регіонів і
комуністи?» — полум’яно жестикулюючи, на трибуні став Олег Тягнибок. Назвавши
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

11
російськомовний виступ Єфремова провокацією і свідомою демонстрацією небажання, щоб
український парламент працював, лідер «Свободи» продовжив у революційній тональності:
«Ця влада абсолютно знахабніла, вона не рахується ні з чим. Я хочу, щоб всі українці знали —
нація повстає. Повстає проти поневолювачів і гнобителів. Початок акції «Вставай Україна!»
пройшов у Вінниці, Ужгороді і Львові, й акція триватиме далі, бо народ не дасть, щоб його
дурили й знущалися на українцями». Тягнибок торкнувся теми «народного референдуму», який
ініціюють громадські організації сходу і півдня: «Вони хочуть провести вибори за
мажоритарною системою, бо саме так зможуть їх сфальсифікувати. Ухваливши закон про
референдум, намагаються змінити Конституційний лад в Україні».
«Регіонали» свистом, тупотінням і плесканням по столах намагалися заглушити виступ
націоналіста. Однопартійці Тягнибока підтягнулися до трибуни вже без піджаків, уже цим
натякаючи на розв’язку інциденту.
Бійка спалахнула, коли Тягнибока обізвали «фашистом». «Регіонал» Артем Семенюк
розбив губу й окуляри «свободівці» Ірині Сех, яка відповіла ударом у вухо. У сутичці деякі
«свободівці», стрибнувши на стіл, задіяли свій «фірмовий» напад на противника згори. Тим
самим відповів Ельбрус Тедеєв. «Розійдіться, не позортесь», — гукнув Рибак й оголосив
перерву.
У кулуарах опозиціонери заявили, що Єфремов свідомо пішов на провокацію, аби
зірвати роботу Ради, оскільки «регіонали» не хочуть визначатися з датою виборів у Києві і
ладні відтягувати їх аж до 2015 року.
Під звуки «піаніно»
Після годинної перерви трибуну розблокували, й лідер націоналістів продовжив:
«Минулого тижня Прем’єр–міністр дозволив грубо принизити народних депутатів, ухваливши
постанову, яка регламентує їхню присутність на засіданнях Кабміну. Крім того, з’ясувалося, що
по понеділках відбуваються такі собі таємні засідання уряду. Учора на такому засіданні
планувалося «роздерибанити» 5 мілярдів гривень. Що це за масонський Кабінет Міністрів?..»
Але сяк–так Рада запрацювала. Проголосували за порядок денний на другу сесію і...
знову поскандалили. Адже частину голосів Партія регіонів за звичкою забезпечила
«кнопкодавством». Потім «регіонали» визнавали це й виправдовувалися: мовляв, питання ж
непринципове. Але, нагадаємо, відповідно до змін Регламенту, після виявлення таких фактів
спікер має зупиняти голосування й видворяти «піаністів» із зали. Нічого ж такого вчора не
було, натомість чільний діяч ПР Борис Колеснiков бігав на балкон сіпати за барки помічника
одного зі «свободівців», який мав нахабство фіксувати факти неособистого голосування.
СТАТУС
Опозиція завтра проконтролює, чи Голова Верховної Ради України Володимир Рибак
звернувся до Вищого адміністративного суду України з приводу позбавлення депутатських
повноважень нардепа з фракції Партії регіонів, міністра оборони України Павла Лебедєва. Про
це заявив на брифінгу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Лебедєв уже три місяці
суміщає посади, але Рибак не реагує на цю ситуацію, хоча «біг поперед всього світу за
вказівкою Януковича, щоб позбавити мандата Власенка».
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2242/180/79832/
Оппозиции нужно время
Мария Попова, Игорь Бурдыга, "КоммерсантЪ" (Украина)
Вчера народные депутаты Николай Княжицкий, Николай Томенко, Елена Кондратюк
(все — "Батькивщина"), Рустам Раупов (УДАР) и Игорь Мирошниченко ("Свобода") — пять из
восьми членов комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации —
зарегистрировали проект изменений в закон "О телевидении и радиовещании". В документе
предлагается обязать государственных вещателей по будним дням с 19.00 до 22.00
"обеспечивать присутствие в эфире всех зарегистрированных парламентских фракций". Для
этого они могут либо транслировать предоставленные фракциями программы, либо приглашать
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депутатов на собственные ток-шоу. Эфир должен быть распределен так, чтобы у каждой из
пяти фракций в неделю было по 45 минут.
Кроме того, членов общественных советов при Национальной телекомпании и
Национальной радиокомпании Украины, выдвигающих кандидатуры глав этих вещателей,
теперь будет назначать профильный комитет ВР. До 2009 года общественные советы
формировали Верховная Рада и Президент, они же утверждали предложенные советом
кандидатуры президентов вещателей. Но в 2009 году Конституционный Суд признал
соответствующие нормы закона "О телевидении и радиовещании" неконституционными и
передал право выбирать глав вещателей Кабинету министров. Общественные советы же
должны формировать сами вещатели. До сих пор ни у НТКУ, ни у НРКУ общественного совета
не было.
Хотя законопроект внесен оппозиционными депутатами, он имеет все шансы быть
утвержденным парламентским большинством, заявила первый заместитель главы комитета
Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко (Партия
регионов). "Это достаточно справедливые требования — проблем с голосованием возникнуть
не должно. В законе уже есть норма о предоставлении эфира депутатам, хотя пользуются ею
обычно лишь во время выборов",— отмечает Бондаренко. Если большинство все же не
поддержит проект, авторы документа предлагают включить его нормы в один из
евроинтеграционных законопроектов, которые Партия регионов обязалась поддержать в обмен
на разблокирование трибуны, отмечает Николай Княжицкий.
У НТКУ нет и средств на дополнительные программы
Для государственного канала логично предоставлять эфир депутатам, и, возможно, у
такого контента даже будет своя аудитория, отмечает гендиректор "Медиа Группа Украина"
Федор Огарков. "В Украине достаточно широкая аудитория интересуется политикой, поэтому
предсказать рейтинги партийных политических передач сложно",— считает господин Огарков.
Авторы же законопроекта предполагают, что указанные меры обеспечат достоверную подачу
информации, а это, по их мнению, именно то, в чем нуждаются украинские зрители.
Авторы документа уверены, что общественный совет обеспечит сбалансированную
подачу информации в эфире, но на НТКУ считают, что данный орган каналу не нужен. "Цель
общественного совета — вырабатывать политику телеканала. Но мы — государственный канал,
и политика у нас государственная",— говорит генпродюсер НТКУ Илья Ноябрев. Он
напоминает о периоде функционирования подобного совета при телеканале "Интер". "В итоге
ничего, кроме взаимных претензий между каналом и советом, не было",— считает господин
Ноябрев. Общественный совет "Интера" распустили после покупки канала Дмитрием
Фирташем и Сергеем Левочкиным. Руководство канала тогда заявило, что "творческий
коллектив не требует внешнего наблюдения и рецензирования".
У НТКУ нет и средств на дополнительные программы, говорит господин Ноябрев.
"Когда-то уже обсуждали вопрос о прямых трансляциях из парламента. Но, во-первых, мы
подчиняемся Кабинету министров. А во-вторых, на это нужны средства. Если ВР будет
выделять деньги, то мы, конечно, найдем время в эфире",— отмечает Илья Ноябрев.
Верховная Рада вчера не поддержала проведение парламентских слушаний на тему
"Внедрение в Украине цифровых стандартов вещания". За принятие соответствующего
постановления проголосовали всего 168 депутатов из 379 присутствовавших в зале, в основном
представители фракций "Батькивщина", УДАР и "Свобода". Большинство депутатов фракции
Партии регионов и Компартии воздержались от голосования. С инициативой проведения
слушаний еще в январе выступил парламентский комитет по вопросам свободы слова и
информации. Члены комитета, в частности, были недовольны отсутствием в госбюджете 2013
года средств на закупку устройств для приема цифрового телесигнала (сет-топ-боксов) для
малоимущих граждан. Согласно программе перехода на цифровое вещание до 2015 года,
государство должно бесплатно обеспечить приемниками около 1,5 млн из почти 17 млн
домохозяйств в стране. В 2012 году было закуплено лишь 792,25 тыс. устройств.
http://www.kommersant.ua/doc/2150263
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Дійде той, хто іде
Олександр Палій, «День»
Опозиція почала акцію масових мітингів в обласних центрах під гаслом «Вставай,
Україно!», що завершиться у Києві 18 травня на День Європи. Серед інтелектуальної та
політичної тусовки нині модно лаяти опозицію (і тому що є за що, і особливо — тому що
комфортно). Попри цей скепсис, перші мітинги опозиції відбулися досить успішно — по кілька
тисяч учасників у Вінниці та Львові.
Отже, що в підсумку добилася (і ще може добитися) опозиція?
По-перше, демонструє суспільну підтримку. Мітинги в цих містах відбулися без
видимих роздач грошей учасникам. Хоча нещодавно сама опозиція «попалилася» на організації
платного мітингу в Києві. Вивести десяток тисяч осіб в обласному центрі, у той час як влада не
здатна без примусу й грошей вивести і десятка людей, — це не так і погано.
Як свідчать результати березневого соціологічного дослідження Центру Разумкова,
частка тих, котрі вважають, що в разі значного погіршення умов життя потрібно вийти на
вулицю з протестом (49,0%), є помітно більшою, ніж частка тих, що дотримуються точки зору
— краще терпіти матеріальні труднощі заради збереження в країні порядку (26,8%). 32,7%
опитаних допускають власну участь у санкціонованих мітингах та демонстраціях (дають
відповідь «упевнений, що візьму в них участь» або «скоріше за все, візьму участь»), 16,9% — у
страйках та 16,7% — у несанкціонованих мітингах та демонстраціях, 13,4% опитаних готові
брати участь у бойкоті рішень органів влади, 9,0% — у блокуванні руху на дорогах та
залізницях, 4,3% — у вуличних заворушеннях, 4,0% — у створенні незалежних від президента
та уряду збройних формувань. Навіть якщо ці цифри поділити на 10, вистачить кілька разів
змінити владу. Як свідчать соціальні психологи, українці переважно є досить розважними і все
намагаються обмізковувати ѓрунтовно. Якщо навіть вони демонструють такі настрої, це
означає, що дистанція між словом і ділом може скоротитися досить швидко і лавиноподібно.
Пам’ятаю, як чимало діячів, особливо опозиційних, заявляли, що «помаранчева
революція ніколи не повториться», що «таке буває раз на 1000 років». Як казав свого часу
англійський філософ Едмунд Берк, «якщо я скаржуся на брак підтримки, це явне свідчення
того, що я її не заслуговую». А насправді в таких заявах бракує знання історії та свого народу,
зате є надлишок особистої полохливості, яку видають за загальну.
В Україні майже ніколи не було проблем із солдатами. Хоча, ніде правди діти,
траплялися проблеми з генералами.
У XVII столітті француз Гійом Левассер де Боплан, відвідавши Україну, констатував, що
великі повстання в країні відбуваються з регулярністю в 7—10 років. Тож скільки років минуло
у нас від останнього?
Причому опозиція вивела людей без масової попередньої інформаційної роботи та без
візуалізації в очах учасників протесту видимого результату акції. В опозиції явно бракує
відповіді на питання «Ну помітингуємо, і що далі?» Натомість під час помаранчевої революції
люди бачили, що своєю особистою участю вони здійснюють реальну зміну влади. І саме це
вивело на вулиці, за даними соціологів, сім мільйонів осіб. У випадку звичних мітингів більша
частина учасників тих подій могла б, очевидно, відсидітися удома або, в умовах нинішнього
інформаційного суспільства, поставити кілька мільйонів «лайків» у соціальних мережах.
Очевидно, що влада боїться лише реального опору — людей, здатних захищати свої
права. А найбільше вона боїться, коли ці люди діють спільно. Вуличні заходи не завжди є
ключем до вирішення політичних криз, хоча й це буває досить часто. Але вони завжди
створюють вкрай сприятливе тло для тиску на владу, демонструючи силу громади. Без активної
підтримки суспільства, в умовах тотального беззаконня українські опозиціонери приречені на
невдачу. Перемогти в Україні можна лише за умови справді всенародної підтримки. І таку
підтримку виключно в кабінетах не заробиш.
По-друге, опозиція почала говорити речі, адекватні реаліям. Арсеній Яценюк минулого
тижня сказав цікаву фразу про те, що опозиція «зрозуміла, що виборів не буде, і тому йде в
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народ». Якщо опозиція цю ідею озвучила, може, вона врешті почала реально розуміти, в якій
ситуації перебуває? Між іншим, розуміння — це вже половина справи. І хай про необхідність
«іти в народ» вже три роки торочать безліч простих людей, той факт, що це говорить чільний
опозиціонер, — безумовний прорив у розумінні опозицією реального стану речей. Іти до
суспільства — це те, що мусить робити будь-яка опозиція. І ще більше це повинна робити та
опозиція, яка сумнівається в ефективності демократичних методів зміни влади.
На адресу опозиції лунають закиди: мовляв, закликають і не ті, і не так. Хтось в
окулярах, хтось ботанік, хтось боксер. Переконати скептиків зможуть лише справи. Єдиним
критерієм є праця. У кожній країні настає такий час, коли в армію беруть і скрипалів, і
ботаніків, і боксерів. Якщо ці ботаніки і боксери роблять справу, а їхні критики лише зверхньо
критикують, то хто матиме рацію в очах країни?
Якщо опозиція буде послідовною і робитиме те, що робили під час акції «Україна без
Кучми», з непідробними енергією та драйвом, результат обов’язково буде.
По-третє, очевидно, ані влада, ані опозиція по-справжньому не зацікавлені в
перевиборах. Це — риторика. Єдиний зацікавлений, можливо, Віктор Янукович, який міг би на
перевиборах по мажоритарній частині набрати 300 голосів і без усіляких референдумів
придумати нову Конституцію, за якою Президент обирався би парламентом. Влада на останніх
виборах явно недобрала того, на що розраховувала. Вона була трішки шокована, особливо
пропорційною частиною виборів. Питання в тому, що влада не має закону про вибори за
мажоритарною системою і його ще треба приймати. Але не всі провладні депутати готові йти
на це. Занадто мало зацікавлених у такому розвитку подій. Зацікавлений у цьому може бути
лише Янукович і його оточення. Однак і для Президента — це надто ризикована гра, все одно,
що ловити рибу на золотий гачок — ніяка риба не компенсує його втрати.
Опозиція намагається показати свою серйозність і те, що альтернатива в країні є.
Причому це не заперечує й компромісу заради мирної еволюції країни. Але компроміс
трапляється лише тоді, коли його є з ким укладати. Нинішні можновладці не сприймають
компроміси зі слабаками. Лише коли з протилежного боку є сила, то вони, навпаки, схильні до
цього. Сучасні правителі часто біжать до компромісів із сильними один поперед одного, як це
було, приміром, 2005—2007 років.
Чого не робить опозиція?
Вона досі не демонструє чесної непопулістичної, змістовної альтернативи. Опозиція
мала б максимально виразно «намалювати» картину майбутнього України, суть реформ після
зміни влади. Це потрібно й для мотивації людей. Без реальних пропозицій змін зібрати «під
себе» людей значно важче. Адже громадяни цілком логічно питатимуть: а чим ви кращі, ніж
нинішні можновладці, що зміниться, якщо вас поміняти місцями? Саме нестача відповідей на
це запитання значно стримує успіх опозиції.
Ще важливіше — «проект майбутнього» для самої країни. Президент Янукович після
приходу до влади навряд чи уявляв, що слід робити на посаді, крім концентрації влади і
ресурсів у своїх руках. Як результат, влада протягом цих років писала і затверджувала
«програми реформ» (як довів час) пустопорожніх. Якщо після своєї перемоги опозиція
уподібниться нинішній владі, це було б надто великим розчаруванням для країни. Програма
реформ уже давно мала б бути в головах, і матеріалізувати її в змісти й літери — справа кількох
днів або ж годин.
Зокрема, вже нині опозиція мала б виписати непопулістичні законопроекти в ключових
10—15 сферах життя країни, спрямовані на розвиток країни, і вимагати згоди на ухвалення
такого пакету як передумови розблокування парламенту та інших формальних (але аж ніяк не
сутнісних) компромісів.
Вінниця
Олександр Логінов, політолог (Вінниця):
— З точки зору мобілізації електорату та демонстрації владі рівня власної підтримки у
суспільстві нещодавні мітинги опозиції, безумовно, найближчі тактичні завдання цілком
виконали.
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Владі, по-перше, продемонстрували єдність дій опозиції не лише у парламенті, а й на
вулиці, по-друге — зробили непрозорий натяк, що у випадку проведення позачергових
парламентських виборів опозиція готова змагатися за мандати з новою енергією.
Так, у Вінниці під час передвиборчої кампанії восени 2012 року на мітинг Об’єднаної
опозиції за участю Яценюка прийшло трохи більше 1000 громадян. У березні скептики чекали,
що на опозиційну ходу, з її підготовкою у максимально стислі терміни, вийде ніяк не більше —
і помилилися. За різними оцінками, участь у мітингу в центрі Вінниці взяли 7—10 тисяч осіб.
Вінницька обласна влада, не знаючи, як поводитися у такій ситуації, розгубилася.
Принаймні, жодних офіційних заяв щодо мітингу 14 березня від посадовців обласної влади не
почули.
Суспільний резонанс від подібних заходів оцінити складно, оскільки інформаційний
супровід масового мітингу виявився не надто потужним, а багато з вінничан навіть не дізналися
про акцію. Принаймні, до її проведення. Втім, влада, насамперед обласна, готовність опозиції
до скоординованих дій побачила.
Певним недоліком подібних акцій є очевидне відчуття більшості їхніх учасників, що
лідери поки що не готові вдаватися до радикальних кроків. У Вінниці, наприклад, було цілком
очевидно, що мітинг на сходах облдержадміністрації там і зупиниться. Заклики ж і гасла, при
всій своїй радикальності та категоричності, були переважно декларативного характеру. Тобто
демонстраційна мета акції, при всій її масовості, все ж була визначальною.
Подібна демонстративність визначалась ще й тим фактором, що парламентськими
методами роботи підтримувати рейтинг украй складно. На момент початку «мітингової
кампанії» ситуація з блокуванням Верховної Ради залишалася невирішеною. Піти на компроміс
із владою — посіяти в електорату сумніви щодо підкилимних домовленостей з нею, про які
широкий загал ніколи не дізнається. Нині ж (у будь-якому випадку вирішення конфліктної
ситуації навколо блокування) самим фактом мітингів і озвучених гасел можна апелювати перед
виборцями. Тим більше, що, насправді, опозиція позачергових виборів не дуже хоче —
фінансові ресурси у них не безмежні.
Фактично справа Власенка, блокування парламентської трибуни і початок Народних віче
у містах України — це повторення низки опозиційних акцій початку 2000-х («Повстань,
Україно!», «Україна без Кучми» тощо), які формували з опозиційних мозаїчних фрагментів
чітку структуру напередодні президентських виборів 2004 року.
Сьогодні, принаймні формально, ситуація повторюється. Дальший її розвиток
залежатиме від рішень щодо компромісу або конфронтації у справі Власенка, рішень щодо
київських виборів та, у випадку призначення останніх, перебігу й результату виборчої кампанії
у столиці.
Ужгород.
Політична акція протесту, що відбулася цієї суботи в Ужгороді, у самих містян викликає
двоякі відчуття. Незважаючи на велику кількість учасників, яких, за різними оцінками, було від
1,5 до 5 тисяч, акція непокори залишила і неприємний осад. Зокрема, такі відчуття пов’язані з
тим, що небагато людей вийшли на вулицю за ідею.
Ужгородський журналіст Ярослав Гулан, який був учасником і спостерігачем акції,
зазначає: «Передусім радує, що попри несприятливу погоду люди прийшли, чимало було тих,
що прийшли відстоювати ідею. Це був своєрідний вияв ностальгії за Майданом: 2004-го була
схожа погода, холод, але люди об’єднувалися і мали спільну мету. Водночас засмучує те, що
активно пішли чутки, нібито людей «купили». Сьогодні називають різні суми, я сам бачив, як
підходили люди старшого покоління до чоловіка з блокнотом і показували номерки, виглядало
це ніби своєрідна перекличка. Є інформація, що такі дії були організовані штабом однієї з
політичних сил, і такі речі дуже засмучують. Краще, аби було менше учасників, але вони стояли
за ідею».
Регіональні політологи в акції вбачають кілька цілей. Зокрема, керівник
Закарпатського інституту політичних досліджень Віктор Пащенко зазначає: «Головної
мети акції — усунення Президента достроково — реалізовано, скоріш за все, не буде. Однак
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інша мета — це підготовка до президентських виборів 2015 року, коли, можливо, доведеться
організовувати акції протесту. Тобто акція — це огляд можливостей місцевих штабів, своєрідні
політичні вивчення. Другий момент — такі акції можуть попередити владу від спокус внести
зміни, наприклад, у виборче законодавство, аби скасувати прямі президентські вибори. Однак у
таких акціях є й ризики для опозиції, адже важко спрогнозувати, яка реакція на них буде на
сході України, чи не виникнуть там конфлікти і сутички. Якщо акції там будуть провальними,
то це дасть владі зелене світло до наступу. Тут доречним є футбольний вислів: не забиваєш ти
— забивають тобі. Звичайно, треба розпочинати роботу в парламенті — але як, якщо влада
застосовує позапарламентські методи тиску, позбавляє мандатів депутатів. Це
взаємодоповнювальні акції до роботи в парламенті. Можливо, цього тижня парламент
розблокують, наприклад, у вівторок, аби розглянути одне з питань, яке стосується виборів мера
Києва. Уся проблема в тому, що в парламенті немає більшості — ані провладної, ані
опозиційної».
http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/diyde-toy-hto-ide

Інтернет-ЗМІ
Володимир Рибак: Парламенту запропоновано проголосувати за саморозпуск
ГолосUA
Подібну пропозицію вніс спікер Верховної Ради Володимир Рибак до оголошення
другого за сьогодні півгодинної перерви.
"Може поставимо питання про саморозпуск Ради", - сказав голова ВР після того, як
депутати від опозиції навмисно провалювали голосування з виборів у багатьох населених
пунктах на знак протесту, що Рада не буде сьогодні повертатися до виборів мера Василькова, а
також відмова позачергового розгляду виборів мера Києва.
В. Рибак запропонував керівникам фракцій знову зібратися на нараду, щоб обговорити
суперечливі питання і продовжити нормальну роботу засідання.
У свою чергу голова парламентського комітету з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування Давид Жванія нагадав опозиції, що парламент не зможе на цій сесії
повернутися до питань, які вони провалили і в багатьох населених пунктах країни вибори не
відбудуться.
Після цього В. Рибак знову запропонував керівникам фракцій обговорити ситуацію, що
склалася під час перерви. При цьому заступник голови фракції "Батьківщина" Олександр
Турчинов наполягав на подальшому голосуванні щодо виборів в інші населені пункти. Однак
перерва на вимогу двох фракцій все ж була оголошена.
http://ua.golos.ua/politika/13_03_20_ryibak_predlojil_rade_samoraspustitsya
Володимир Олійник: «Ю.Тимошенко навмисно уникає слідства – їй є що
приховувати»
Українські Національні Новини
Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності Володимир Олійник впевнений – екс-прем’єрка навмисно затягує
справу, намагається маніпулювати слідством. Таку думку він висловив у коментарі УНН.
Нардеп зазначив, що тактика підозрюваних, які уникають слідства і суду вже давно
досліджена і те, що Ю.Тимошенко досі не спілкувалася зі слідчими і не з’являлася на досудове
розслідування говорить про те, що їй є що приховувати.
"Я думаю, що вже всі читачі переконалися в обраній Тимошенко тактиці "качелі" - з
ранку – їду до суду, ввечері – ні, голова розболілася, не поїду. Вона ж здатна говорити,
відповідати на запитання – вона ж зустрічається із своїми однопартійцями, іноземними гостями,
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євродепутатами і по декілька годин з ними спілкується. А чого тоді не можна поспілкуватися зі
слідчими, влаштувати відео-конференцію на досудовому розслідуванні?
Насправді, просто є інша причина не вступати із слідством у контакт. Вона відчуває себе
не комфортно по відношенню до підозри про обвинувачення. Значить є що приховувати", вважає політик.
В.Олійник пояснив, що за новим Кримінальним процесуальним кодексом слідчі не
можуть змусити підозрюваного відповідати на їх запитання.
"За новим КПК людина сама обирає давати їй свідчення слідству чи ні. І самі слідчі не
можуть її примусити. А на суді будь-яка людина повинна брати участь – чи особисто бути
присутньою, або у режимі відео-конференції. Через це, коли розпочнеться суд – Тимошенко
повинна буде з’явитися, а якщо не захоче – її повинні доставити примусово. Рано чи пізно все
одно настане той час, коли уникнути відповідей на питання не вдасться, особливо публічному
політику. Вона повинна пояснити не тільки слідству, суду і суспільству що вона разом робила із
виконавцями вбивства Щербаня", - зауважив він.
Крім того, парламентарій наголосив, що питання хвороби екс-прем’єра вже давно
викликає багато скептичних запитань.
"Це якась затяжна хвороба вже далеко не медичного напрямку. Звичайно важко простій
людині сказати здоровий хтось чи хворий. Але, очевидно, і наші медики вже відзвітували, що
продовжувати лікування у стаціонарі не має сенсу – всі процедури виконані. Питання у
пересуванні теж не стоїть – їй пропонували і у кріслі, і на носилках, і літаком. Тимошенко
навмисно створює конфліктну ситуацію там, де її нема", - сказав В.Олійник.
Нагадаємо, в січні 2013 року Юлії Тимошенко було вручено сповіщення про підозру у
причетності до замовлення та організації вбивства Євгена Щербаня.
В Апеляційному суді Києва проводяться слідчі дії в рамках кримінальної провадження.
У присутності слідчого судді представники державного обвинувачення і захисники Юлії
Тимошенко допитали кілька свідків. Зокрема було допитано троє свідків звинувачення: Ігор
Мар'єнков, Сергій Зайцев і колишній губернатор Донецької області Володимир Щербань, а
також була допитана Олександра Кужель – свідок захисту.
О.Кужель була допитана 7 березня. Дата допиту наступного свідка поки невідома.
Як повідомляв УНН, Ю.Тимошенко жодного разу не була на допитах свідків. Як
повідомляють представники пенітенціарної служби, вона жодного разу не дала чіткої відповіді
на питання про те, чи згодна вона бути доставлено на допит свідків суді. На підтвердження
своїх слів вони розмістили відео спілкування начальника Качанівської колонії з Ю.Тимошенко.
Захисники Ю.Тимошенко зазначали, що вона не відмовлялася від доставки до суду. У
той же час, представники прокуратури зазначили, що сподіваються на те, що Ю.Тимошенко
скористається своїм правом бути присутнім в суді.
http://www.unn.com.ua/uk/news/1196638-v-oliynik-yu-timoshenko-navmisno-unikayeslidstva-yiy-ye-scho-prikhovuvati
Киевские выборы отложили. Оппозиция подыграла регионалам
Главком
Вчерашний парламентский день оставил яркое впечатление маскарада, в котором до
конца сложно понять, кто же скрывается за каждой маской. «Батькивщина» и «Свобода»,
которые якобы больше всех хотели назначения даты киевских, сделали все возможное, чтобы
этот вопрос рассмотреть не успели. А Виталий Кличко, который отмахивается от киевского
вопроса и своего баллотирования, на удивление пытался протолкнуть постановление о
назначении выборов. Но правдиво ли первое впечатление?
Понятно, что главным вопросом парламентского дня были именно киевские выборы,
которые должны были назначить на 2 июня. Накануне «Главком» подробно расписал позиции
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

18
сторон перед голосованием, а потому было интересно глянуть, как же Партия регионов
попытается увильнуть от назначения выборов мэра и Киевсовета.
Оппозиция, как и обещала, разблокировала трибуну, и в 10.00 Владимир Рыбак начал
пленарное заседание. Прежде всего, два нардепа приняли присягу - вместо выбывшего
Власенко и Веревского. Чем в оппозиции сразу показали, что запускать сложную схему
сохранения неприкосновенности Власенко, для чего 10 бютовцев должны пожертвовать своей
депутатской перспективой, не собираются.
Еще до начала заседания осведомленные оппозиционеры дали 100% гарантию, что
выборы не назначат. Объясняться отказывались, тем более, что ничего не предвещало беды. Но
проблемы начались с первых же минут. Рыбак отказался назвать фамилии депутатов, которые
не прошли личную регистрацию. В зале послышался ропот, но спикер заявил, что такой
обязанности в регламенте не прописали. Ничего, проехали…
Украинский язык и троллинг «Свободы»
По традиции, в начале недели, все лидерам фракций дали по 6 минут для выступления.
Первым говорил Кличко – на корявом украинском таки смог объяснить, что для его фракции
приоритет – личное голосование, а главное задание – назначить дату киевских выборов.
Следующим слова взял Александр Ефремов, и тут началось… Александр Сергеевич
принципиально говорил на русском, а «свободовцы» по домашней заготовке начали его
перекрикивать лозунгом «украинский».
Что хотел сказать регионал, услышать не удалось, но следующим к трибуне пошел Олег
Тягныбок. Как только он произнес первую фразу, коммунистическая и региональная часть зала
начала кричать «ганьба и фашист». Тут же десяток свободовцев подтянулись к трибуне, к ним
подошли несколько регионалов с коммунистами и… спустя несколько секунд трибуну
окружили десятки депутатов и там началось настоящее побоище. Морды били сразу в
нескольких местах, а апогеем всего стала пробежка сбросившего пиджак Эльбруса Тедеева по
депутатским креслам через ползала к месту боевых действий. Драка длилась несколько минут,
Рыбак пытался все остановить, а потом огласил перерыв до выяснения обстоятельств. В
результате пострадала Ирина Сех со «Свободы», которой регионал Артем Семенюк разбил
губу.
Свободовцы так и не смогли толком объяснить, зачем пошли к трибуне, сослались на то,
что коммунисты их назвали фашистами, а потому пошли защищаться. А перекрикивать
Ефремова они стали лишь для исполнения конституционных норм о государственном языке.
Как бы то ни было, но такой финт «Свободы» задержал начало работы Рады почти до 12.00.
После перерыва все успокоились и разошлись по своим местам. Следующим слово получил
Арсений Яценюк, рассказавший о результатах акций «Вставай, Украина».
Казалось, все успокоилось, но когда на трибуну вышел Петр Симоненко и также начал
произносить речь на русском, хотя ранее всегда говорил на украинском. «Свобода» и его начала
троллить криками «украинский!».
С горем пополам представители фракций отчитались. Тут же слово взял
внефракционный нардеп-бизнесмен Игорь Еремеев. Он поднял оппозиционный лозунг о
личном голосовании и призвал Рыбака таки объявить отсутствующих регионалов. Чем вызвал
аплодисменты со стороны оппозиции. В этот момент стало понятно, что внефракционные,
после введения личного голосования, почувствовали себя более уверенными в торгах с
регионалами. И дальнейшие события подтвердили эту догадку.
Партия регионов потеряла большинство
Владимир Рыбак приступил к первому вопросу – утверждению повестки дня всей второй
сессии. Накануне на согласительном совете утвердили проект постановления о повестке дня, но
туда не попали ряд предложений оппозиции. Эти вопросы попали в некие дополнения. Спикер
предложил утвердить постановление, а все дополнения перенести на завтра.
«Батькивщине» такой финт не понравился, и Яценюк предложил внести в повестку дня
сессии все, что зарегистрировано в парламенте. После долгих дебатов Рыбак поставил на
голосование предложение Партии регионов. И, о чудо, его поддержал «Удар» и Партия
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

19
регионов. «Свобода» и «Батькивщина» против. Даже коммунисты были против, они вообще
были против любых дополнений. Еще один раунд споров – и Рыбак ставит на голосование
предложение Яценюка – в этот раз за голосуют «Батькивщина» и «Удар», а «Свобода»
воздержалась. Решение не приняли.
Тяжело было понять, зачем оппозиции столь рьяно бороться за эту повестку дня сессии,
ведь на рассмотрения зала можно вносить любые документы в любой момент, лишь бы
согласительный совет это одобрил. «Если сейчас нужные проекты не внесем, то потом их не
пропустят», - объясняли бютовцы.
Рыбак вновь ставит на голосование проект постановления, но уже с учетом требования
коммунистов – за голосуют только КПУ, ПР и один нефракционный. На табло высветилось 227
нардепов. И тут вновь началось. У регионалов не было нужного количества голосов, и
оппозиционеры смогли сразу же предоставить доказательства кнопкодавсвта.
Новость по теме
Регионалы призывают «Батькивщину» и «Удар» отказаться от сотрудничества со
«Свободой»
Напомним, что после блокады парламента в регламент внесли поправки и
предусмотрели, что если бы хоть кто-то проголосует за соседа, и об этом сразу же заявят в зале,
то спикер ставит вопрос на переголосование. И сработало – еще минут двадцать
оппозиционеры спорили с Рыбаком, Яценюк и Кличко бегали к спикеру, регионалы
утверждали, что лишь один Онищенко проголосовал за Рудьковского, и это не повлияло на
результат. Пообщавшись с кем-то по телефону, Рыбак поставил вопрос на переголосование.
Регионалы не согласились с этой схемой – в результате на табло всего лишь 148.
Коммунисты попытались доказать, что первое голосование легитимно, в ответ Яценюк и
Кличко побежали к Рыбаку, казалось, снова возникнет драка. Кстати говоря, сверху на
балкончиках оппозиционеры расставили людей с камерами, и те сразу же называли имена
кнопкодавов. «В зале голосует карточка министра обороны Лебедева», - заявил бютовец Роман
Илик. «Так вон в зале сидит», - додумался заявить спикер. То, что Лебедев уже четыре месяца
как совместитель, Рыбака ничуть не смутило.
В конце-концов договорились еще раз переголосовать повестку дня. Из гнезд вытянули
карточки отсутствующих – на табло всего лишь 225 голосов «за». Оппозиция ликовала. Апогей
всего – Борис Колесников, побежавший на третий этаж разбираться с фотографами, которые
фиксируют региональное кнопкодавство.
Партия регионов показала, что фактически не контролирует большинство.
Нефракционные ее не поддержали, и, судя по всему, ожидают щедрых предложений для
дальнейших голосований. Да и в самой ПР проблемы – из 209 членов фракции голосовало лишь
192. При чем на заседании был даже легендарный Юрий Иванющенко.
Далее вновь объявили перерыв и таки договорились о компромиссе – утвердить
повестку дня лишь на одну неделю – больше 300 голосов «за». Оппозиция, вроде бы, празднует
победу, но почти весь пленарный день потрачен впустую.
Кто сорвал назначение киевских выборов?
Согласно повестке дня, сначала шло семь проектов парламентских слушаний, потом
назначение выборов сельсоветов, а уж затем вопрос о киевских выборах. До 14.00 приняли
решения лишь по двум слушаниям – их отклонили. Было очевидно, что еще пять и сельсоветы
сегодня уже не рассмотреть, а на вечернее заседание отведено только два часа – с 16.00 до
18.00. Вечером о слушаниях таки поговорили, приступили к сельским советам, но киевские
выборы рассмотреть не успели.
В перерыве Яценюк с Тягнибоком вдвоем провели брифинг, на котором сообщили о
коварном плане власти отсрочить выборы в Киеве. Показательно, что Кличко с ними на
брифинг не пошел. Более того, Тягныбок рассказал, что законодательные предложения Кличко
о выборах мэра в два тура лишь затянет процесс. В кулуарах выдвигались многие версии
происходящего. Во-первых, зачем «Свобода» спровоцировала двухчасовое блокирование
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трибуны? Свободовцы утверждали, что лишь защищали Конституцию и никаких иных планов у
них не было. Другие говорили, мол, Ефремов специально спровоцировал. Ударовцы, чье
постановление о местных выборах должно было быть принято, отказывались говорить о том,
могла ли «Свобода» специально срывать назначение киевских выборов своим языковым
троллингом.
Во-вторых, зачем Яценюк со своей повесткой дня сессии также приложился в
затягиванию процесса? Включить нужные законы – дело похвальное, но это можно будет
сделать в любой момент. Снова напрашивается подозрение – затянули. Получается, Кличко
хочет выборов, а «Свобода» и «Батькивщина» затягивают?
Но источники в «Батькивщине» посоветовали посмотреть на ситуацию с другой
стороны. С их точки зрения, именно Кличко срывает выборы. Мол, ударовское постановление
заведомо провальное. «Главком» вчера расписал, как можно перенести киевские выборы на
2015 год. Так вот, в «Батькивщине» опасаются, что постановление о назначении очередных
выборов в Киеве написано так, чтобы его заведомо без труда мог отменить Конституционный
суд. Так как выборы мэра по закону должны считаться внеочередными, ведь Черновецкий
подал в отставку за день до окончания своих его полномочий.
Вот и получится – проголосуй они вчера за постановление, выборы запустят, Кличко,
вроде бы, на них пойдет, а их через месяц отменит Конституционный суд. В этой ситуации
Виталий Владимирович и киевлян вроде бы не подведет, и в парламенте останется, и сохранит
прекрасные шансы на президентство. Возможно, что «Свобода» и «Батькивщина» просто не
хотели подыгрывать в спектакле Виталия Кличко.
Веских доказательств такого сценария нет, но слишком много косвенных улик именно
такого развития событий. Совпадение ли, но именно вчера, во время перерыва в парламенте,
Конституционный суд сообщил, что к ним поступило обращение 48 нардепов о толковании
норм Конституции, что такое очередные выборы и как это считать в Киеве. Эту же новость
позавчера озвучил говорящая голова Партии регионов Вадим Колесниченко.
К вечернему заседанию у регионалов появилась прекрасная отговорка, почему они не
будут голосовать по Киеву – надо дождаться решения КС. Кто виноват, что постановление с
датой выборов не было проголосовано с утра – спрос к самой оппозиции. Киевский вопрос так
и не успели рассмотреть, но Владимир Рыбак пообещал начать сегодняшнее заседание именно с
Киева. Шансов на позитивное голосование не много. Вечером Александр Ефремов заявил, что
они готовы голосовать за постановление о выборах лишь в первом чтение, а потом ждать
вердикт КС. Сколько - неизвестно.
Чья это была игра, и кто кого спровоцировал, уже не разобраться. Выиграла все равно
Партия регионов, которая получила хороший шанс перенести киевские выборы на 2015 год.
http://glavcom.ua/articles/10501.html
Верховная Рада: склочный день
Обозреватель
Верховная Рада открылась так, будто и не было длительного блокирования. В кулуарах
на стенде висела повестка дня, где маняще красовался пункт "Про призначення позачергових
місцевих виборів". Собственно, ради этого пункта оппозиция и разблокировала парламент.
Конечно, оппозиционеры анонсировали еще и необходимость создания следственной
комиссии по вопросу о лишении полномочий народного депутата Сергея Власенко. Однако
начало сессионного заседания показало, что эта тема - не более чем пиар. Во всяком случае, это
стало ясно после того как новый депутат из списка "Батькивщины" Роман Стаднийчук принес
присягу и занял место Власенко во фракции. С этого момента тема следственной комиссии
потеряла всякое практическое значение и, как позже отметил в своем выступлении Нестор
Шуфрич, оппозиция своего Власенко "слила". Но это будет позже, а пока спикер Владимир
Рыбак в соответствии с регламентом предоставил слово представителям фракций.
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Выступил Виталий Кличко, после чего парламент принялся валять традиционного
дурака. То есть, эксплуатировать языковую тематику. Что нужно сделать, чтобы тролли
(извините за интернет-сленг) активизировались? Нужно их покормить. Какой корм лучше всего
подходит для парламентских троллей из ВО "Свобода"? Разумеется, тема русского языка.
Опытный кормилец, лидер фракции ПР Александр Ефремов бросил троллям жирный кусок,
начав выступать по-русски. Те сразу взвились, скандируя: "Українська!"
В результате хорошо было обеим сторонам: Ефремов здорово поработал на публику
(луганскую, как потом, оправдывая лидера фракции, в кулуарах пояснит Анна Герман).
Собственно, на ту же публику поработал и хор свободовских декламаторов, изобразивших из
себя "злобных антирусских бандеровцев". Впрочем, если смотреть не из Луганска, а из Львова
и Тернополя, то "циничным врагом всего украинского" выглядел уже Ефремов, а "Свобода" на
его фоне в очередной раз встала в позу картонного героя.
Мы с вами понимаем, что любовь к Родине измеряется отнюдь не в децибелах.
Осмелимся предположить, что Тягнибок об этом тоже знает. Поэтому его богатырский вопль
"Слава Украине!" стоит расценить не как искренний идиотизм политического маргинала, а как
хладнокровно рассчитанный реверанс все той же невзыскательной публике, которая в
депутатах ценит только внешние проявления патриотизма. Дальнейший поток политтических
резкостей с трибуны и встречный поток депутатов "Свободы", ПР и коммунистов в сторону
трибуны не мог не кончиться дракой. Ею он и закончился.
У драки было два последствия. Во-первых, "свободовка" Ирина Сех получила травму
мягких тканей лица, а во-вторых, спикер на редкость оперативно объявил перерыв - так, будто
только и ждал столкновения. Так в результате слаженных действий фракций "Свободы" и ПР
работа Рады дала первый сбой уже через полчаса после открытия заседания. Это и еще
несколько последующих заминок привели к тому, что Рада не успела сделать 19 марта то, ради
чего оппозиция разблокировала президиум и трибуну - то есть, не добралась до голосования по
киевским выборам. Что же касается разбитой губы Ирины Сех, то ее однопартийцы уже успели
заклеймить позором регионала Артема Семенюка, напавшего на женщину. Правда, на фото,
сделанном нашими коллегами из НБН, видно, что "свободовцы" фактически толкают Семенюка
на Ирину Сех, и он попросту "влетает" головой в ее лицо.
После перерыва Тягнибок уже не вопил почем зря, а уже вполне по-деловому обвинил
Кабмин в закрытых понедельничных заседаниях, на которых, по его словам, дерибанятся
миллиарды. Спрашивается, что мешало с этого начать?
Еще добрый час Рада потратила на принятие календарного плана второй сессии.
Безуспешно потратила, надо сказать - план никого не удовлетворял. Оппозиция требовала
включения в повестку дня всех зарегистрированных проектов, коммунисты - голосования по
проекту без дополнения №2. Бедный Рыбак и так и эдак поворачивал проект постановления, но
в результате ни одно предложение не набрало нужного количества голосов. Хорошо хоть
повестку дня на текущую неделю утвердить хватило ума и рук.
Кстати, о руках. От темы местных выборов Раду отделяла только небольшая стопка
проектов постановлений о проведении парламентских слушаний. Но эта стопка вдруг стала
неожиданно толстой - после того как оппозиция принялась тщательно следить за
"кнопкодавами" - а регионалы, словно нарочно, принялись эти самые кнопки давить - без
особой, кстати, необходимости.
В итоге оппозиция стала требовать переголосования в каждом случае обнаруженного
кнопкодавства. И так расстаралась, что провалила голосование по постановлению о
парламентских слушаниях по вопросам книгоиздания.
Словом, складывалось стойкое впечатление, что голосовать по выборам в Киеве никто
не спешит. Как позже оказалось, впечатление не только стойкое, но и точное. Хотя на словах
оппозиция, конечно, утверждала, что вопрос о столичном самоуправлении нужно решать
немедля. Но толку в словах, если на деле все депутаты только тем и занимались, что затягивали
процесс.
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Арсений Яценюк в кулуарах раскрывал козни регионалов: "Они хотят принять
постановление о выборах за основу, а потом совершенствовать избирательное законодательство
и под предлогом совершенствования откладывать выборы ближе к середине лета. Это время,
когда наш избиратель будет менее активен, чем в начале лета. То есть это технология".
А регионал и по совместительству глава профильного комитета Давид Жвания сообщил
журналистам, что он и члены комитета поддержали проект Кличко о проведении киевских
выборов 2 июня. В то же время, сказал Жвания, проведение выборов в такие сжатые сроки
трудно выполнить, поскольку не выделены соответствующие бюджетные средства, не
сформированы комиссии. В любом случае, развел руками депутат, все будет решать зал.
Но зал не хотел ничего решать. Он хотел бесконечных реплик "по мотивам
голосования".
И когда Рада, наконец, смогла приступить у теме местных выборов, оказалось, что до
конца рабочего дня осталось всего ничего, а комитет Жвании предложил, прежде чем решать
вопрос о киевских выборах, проголосовать около сотни постановлений о назначении выборов
сельских и поселковых голов. Это означало, что Киев автоматически переносится на среду.
Опозиция посопротвилялась для приличия, требуя в первую очередь заняться столичными
выборами, но в конце концов уселась за пульты и принялась вместе с регионалами штамповать
постановления о выборах сельских старост.
А глава фракции ПР Александр Ефремов, не дожидаясь окончания
рассмотрения,вопроса, вышел на брифинг и сообщил, что в среду постановление по выборам
киевского городского головы и Киеврады будет принято лишь за основу, а дальше - дело за
Конституционным судом, который должен разрешить коллизию между крайним сроком, на
который должны быть назначены выборы - 2 июня - и нормой закона, согласно которой все
местные выборы проводятся одновременно.
Так и закончился парламентский вторник - растраченный на глупые скандалы и
рассчитанные провокации. А интрига с выборами в Киеве разрешится уже в среду - ко
всеобщему удовлетворению. Которое, правда, продемонстрируют далеко не все.
http://obozrevatel.com/politics/03482-verhovnaya-rada-sklochnyij-den.htm

Блоги
Анатолій Гриценко: «Вожді опозиції здали Власенка, як склотару»
glavkom
У понеділок ввечері, на засіданні фракції «Батьківщина» Володимир Ар'єв пропонував,
щоб у разі оголошення спікером про позбавлення Сергія Власенка депутатського мандату
наступний за списком претендент, на знак солідарності з Сергієм - не складав присяги й не
заходив на його місце у фракцію.
Це було би правильно, і з юридичних, і з етичних міркувань. Тримати паузу і тиснути на
владу. Тиснути в Україні, тиснути через європейські структури. Тим більше, що фракція щойно
зібрала підписи і офіційно звернулася з цього приводу до Конституційного Суду, а той свого
вердикту щодо Власенка ще не оголосив. Попереду розгляд справи у Європейському суді...
Голова фракції Арсеній Яценюк на пропозицію Ар'єва не зреагував. Він коментував усі
виступи депутатів, а тут - чомусь промовчав. Тепер ясно чому - бо Яценюк уже тоді прийняв
рішення і за півдоби, наступного ранку, воно було реалізовано: захисника Юлії Тимошенко
тихенько, без жодного слова «здали», а замість Власенка у фракцію миттєво сів інший депутат.
Для Сергія Власенка це був шок. Для Юлії Тимошенко - напевно теж. Депутатиопозиціонери уникали коментарів, обходили журналістів стороною...
А справді, як тепер можна пояснювати наше блокування Ради, після такої мовчазної
«здачі» депутата? Що тепер говорити європейським парламентарям, які негайно включили
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дискусію щодо Власенка до порядку денного свого засідання і солідарно виступили на його
захист?!
Я теж уникав коментарів, радив журналістам звертатися до Яценюка - нехай пояснить
своє рішення. Але журналісти наполягають, продовжують дзвонити і писати...
Що тут сказати? Нестор Шуфрич уже сказав, грубо, але по суті вірно: «Сергія Власенка
вожді опозиції здали як склотару». І ніяких пояснень такого кроку немає і бути не може.
Бо не може, не повинно бути так, щоб сьогодні - «повстання», завтра - «здача»,
післязавтра - знову «повстання». Це нечесно і фальшиво! Так з режимом не борються - так
імітують боротьбу.
І такою нечесною, фальшивою боротьбою режим не перемагають, і такі «вожді»
справжніми лідерами - не стають і ніколи не стануть. Як той капітан - майором... Бо люди
нещирість і фальш відчувають - і вже не вірять!
http://glavcom.ua/articles/10505.html
Інна Богословська: «Неофашизм в Украине: "Свобода" подтверждает свою
сущность»
pravda.com.ua
Женщина-депутат от "Свободы" с бешенными глазами ломает свои очки и бьет ими в
лицо своего коллегу из ПР. Это депутат Сех. По иронии судьбы, она глава комитета по борьбе
со стихийными бедствиями. Сама Сех – олицетворение стихийного бедствия в парламенте.
Стая молодчиков от Свободы бросается на молодого парня – депутата ПР прямо на его
рабочем месте...Снова сорвано заседание парламента. Ругательства, оскорбления и угрозы в
адрес всех, кто не разделяет их взгляды, агрессия и хамство, полное игнорирование закона и
регламента – это "Свобода" в украинском парламенте.
Когда я категорически возражала против голосования за "свободовца" в качестве вицеспикера, многие меня не поняли. Всем казалось, что это "ритуальные танцы" оппозиции. Но это
не ритуальные танцы. Это – легитимизация неофашизма в моей стране. Борзые выродки,
невоспитанные, злобные, не умеющие ничего делать, а только разрушать и пугать – это
украинские неофашисты, это "Свобода".
Очень точно оценили ситуацию европейские политики, которые призвали политические
партии Украины отмежеваться от "Свободы" и не создавать с ней никакие союзы. Европейцы
хорошо помнят, как "прозевали" фашистов, поэтому быстро и точно определяют симптомы
этого страшного явления – фашизм.
Сегодня мы, украинцы, не имеем никакого права делать вид, что ничего не происходит.
На наших глазах, в режиме реального времени в Украине уже родился фашизм, уже пробрался
в парламент. Пришло время перекрыть украинским фашистам возможность расти и
размножаться. Как изолируют больных холерой, так надо изолировать "Свободу". Эта болезнь
распространяется быстро, а последствия ее катастрофические. Никто, кроме нас самих, не
может противостоять фашизму в Украине. Противостоять на всех уровнях – во внутренней и
внешней политике, на уровне бытового общения, в прессе и на улицах. И уничтожить его как
явление.
Теперь я предлагаю всем, кто не боится, называть вещи своими именами: партия
"Свобода" – это украинские неофашисты.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/bogoslovska/51483305acf91/
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Телебачення і радіомовлення
Верховна Рада не виправдала сподівань українців
ICTV, Факти
Олена ФРОЛЯК, ведуча: Верховна Рада не виправдала сподівань українців і працювала
нині з перемінним успіхом та мінімальною продуктивністю. Традиційний сценарій блокування
трибуни сьогодні розбавили бійкою та кнопкодавством. Бійку зчинили свободівці почувши
виступ регіоналів російською мовою, а кнопкодавів зафіксували під час голосування
календарного плану сесії, який в результаті взяли за основу. Долю виборів мера Києва сьогодні
теж не вирішили, більшість погодила перевірити в Конституційному суді законність їх
проведення 2 червня. Опозиція одразу припустила, що столичних виборів цього року може і не
бути. Розгляд питання перенесли на завтра.
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Київські вибори, українська мова та
«кнопкодави». Саме ці питання виявилися найбільш конфліктними для депутатів. Коли не
вистачало аргументів, доходили до бійки. Традиційна депутатська розминка. Олександр
Єфремов заяву виголошує російською. «Свобода» вимагає говорити українською. Лідер
парламентських «регіоналів» не зважає. Олег Тягнибок вимагає покарати Олександра Єфремова
за образу. До трибуни вийшла чи не вся фракція. Після дискусії на словах почали дискутувати
навкулачки, з комуністами. Комуніст Олексій Зубчевський травмував руку та залишився без
піджака. А в «свободівки» Ірини Сех - подряпина та розбиті окуляри.
Андрій МІЩЕНКО, народний депутат України, фракція ВО «Свобода»: «Свобода» не
почала першою бійку. Це спровокували декілька комсомольців з КПУ».
Олексій ЗУБЧЕВСЬКИЙ, народний депутат України, фракція КПУ: «Не наша была
инициатива по той потасовке, которая возникла. Говорили будем говорить на русском языке,
потому что имеем на это все законные основания».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Після півгодинних переговорів про конфлікт
жодного слова. Олег Тягнибок критикував уряд за бюджет. А Петро Симоненко вимагав
скасування пенсійної та медичної реформ.
Петро СИМОНЕНКО, лідер фракції КПУ: «Мы ни за один из проектов законов
голосовать не будем пока не будут решены вопросы по отмене пенсионной реформы».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Перше голосування і рішення не прийнято.
Голосів забракло для затвердження календарного плану сесії. Спікер нараду проводить прямо у
залі.
Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Вирішили ще провести
консультації, попрацювати».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Під час першого голосування опозиція
виявила «кнопкодавів». Микола Рудьковський голосував за Олександра Онищенка. А Сергій
Кий натиснув кнопку за Володимира Мальцева. Порушення фіксували помічники депутатівопозиціонерів із балкону. Олександр Аронець показує, як Ірина Бережна голосує з місця Сергія
Ківалова.
Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції ВО «Батьківщина»: «Ми їх до порядку привчаємо, що є
не лише поняття, а й закон. І його треба виконувати. У ПР немає більшості».
Борис КОЛЕСНІКОВ, народний депутат України, фракція Партії регіонів: « Мы
поднялись и сказали, что ребята, вы находитесь, вы еще в жизни в своей за всю жизнь не
сделаете столько, сколько сделал каждый из этих людей, особенно кто в возрасте депутат».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Через опозиційних контролерів Борис
Колесников вперше у житті піднявся на балкон третього поверху. Але зробив це, аби
заступитися за Тетяну Бахтєєву. Її нібито образила міміка контролерів.
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Тетяна БАХТЄЄВА, народний депутат України, фракція Партії регіонів: «Выкрикивали,
руками размахивали, показывали какие-то вот такие усмешки и так далее. Ну мне даже, ну
неприлично все это повторить».
Олександр АРОНЕЦЬ, помічник народного депутат України: «Ми нічого не показували.
Я до Бахтєєвої взагалі не звертався. Я навіть слова поганого не казав».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Також у залі перебував і голосував міністр
оборони Павло Лебєдєв. Опозиція вимагатиме від спікера подати на нього до суду.
Регламентний комітет його заяву розглядатиме завтра.
Володимир МАКЕЄНКО, голова комітету ВРУ з питань регламенту: «Поки не прийнято
постанову про припинення повноваження, то він - народний депутат».
Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Через кнопкодавів Рада тричі
переголосовувала спірні законопроекти. Часом без бійки місця позбавлених мандатів Андрія
Веревського та Сергія Власенка зайняли Олександр Козуб та Роман Стаднійчук. Також
депутати планували призначити вибори київських депутатів та мера на 2 червня. Але питання
загальмувало. Більшість попросила Конституційний суд розтлумачити, на коли краще
призначати вибори. Опозиціонери такий маневр розцінили як перенесення їх на 2015 рік.
Верховна Рада запрацювала, але поки що безрезультатно
5 канал, Час новин
Тетяна ДАНИЛЕНКО, ведуча: Верховна Рада запрацювала, але поки що безрезультатно.
Більшість погодилася на вимоги опозиції створити тимчасову слідчу комісію щодо позбавлення
мандата Сергія Власенка та перевиборів на п’яти проблемних округах. Пристала Партія регіонів
і на те, щоби назначити вибори мера столиці. Однак сьогодні голосування не відбулося.
Депутати чубилися і сварилися за мову. Призначити перегони в Києві парламент спробує вже
завтра.
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Знак згори сигналить і блимає над робочим місцем
спікера. Розблокування буде. І буде гучним. Подразник – російська мова "регіонала" Єфремова.
"Свободівці" репетують – він не стерплює.
Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "…стоит человек. И его интересы,
которые реализуются. Повысить эффективность работы Верховной Рады седьмого созыва. Тем
более, что повестка дня будет напряженной. Спасибо всем за внимание. И неофашистам – за
сопровождение".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Це слово – наче сигнал.
Олег ТЯГНИБОК, лідер фракції ВО "Свобода": "Ну що, народе України, ти бачиш, що
витворяють ті негідники з Партії регіонів і комуністи".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Услід за лідером "свободівці" мчать до трибуни.
Дехто вже по дорозі скидає піджаки. Далі – за звиклим сценарієм. Депутати навіть дряпаються.
У "свободівки" Ірини Сех – роздряпане підборіддя. Ще й побиті окуляри. Каже: відмітина від
"регіонала".
Ірина СЕХ, народний депутат, "Свобода": "Я вже переживаю, що треба обробити, щоби
сказу не було".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Юний депутат навіть не вибачився, - бідкається
"свободівка".
Ганна ГЕРМАН, народний депутат, ПР: "Екстремістськи налаштовані люди".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Кілька хвилин після бійки – її учасники ще на
трибуні, але вже не приховують задоволення.
Сергій ГОРДІЄНКО, народний депутат, КПУ: "Я думаю, що це був спланований дещо
інцидент".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Після перерви бійки вщухли, та крикливий настрій
не пропав.
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Олег ТЯГНИБОК, лідер фракції ВО "Свобода": "Отже, наша пропозиція наступна…"
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Так депутати намагаються сформувати порядок дня.
"Регіонал" Левченко тим часом пояснює, навіщо фашистами колег по Раді називає.
Микола ЛЕВЧЕНКО, народний депутат, ПР: "Конечно, скандировал и буду дальше
скандировать. Нельзя запрещать…"
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Та лідер фракції терміново скликає своїх з кулуарів –
голосувати особисто. "Регіонали" мчать щодуху. Та опозиціонери, однак, виявляють
голосування за сусідів.
Володимир САЛЬДО, народний депутат, ПР: "В мене тягнеться рука допомогти
людині".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Порушників знаходять не лише серед регіоналів, а й
у колишніх "бютівців". Через фотографування згори – черговий скандал. Ось депутати мчать та
третій поверх. Опозиціонери прагнуть порятувати від бойових "регіоналів" своїх контролерів
порушень.
Андрій МОХНИК, народний депутат, "Свобода": "Борис Колесніков, який це спостеріг,
відповідно він спочатку почав погрожувати з самої зали, махати кулаками і в різний спосіб
розказувати, що він зробить з Олександром".
Борис КОЛЕСНІКОВ, народний депутат, Партія регіонів: "Просто хамское поведение…
Все нарушители, а это святые".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Бійки і вербальні бої посунули на другий план і
мерські вибори, й історію з відібраним мандатом у "батьківщинця" Сергія Власенка. Ось у
списках зареєстрованих зранку хтось поставив підпис навпроти його прізвища.
Олександр ТУРЧИНОВ, народний депутат, "Батьківщина": "Я не виключаю, що сам
Сергій міг також розписатися".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Але вигнанця із депутатів цього дня в Раді нема.
Володимир МАКЕЄНКО, голова регламентного комітету: "Є рішення Центральної
виборчої комісії, да".
Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Тому місце Власенка уже зайнято. "Батьківщинець"
Стаднійчук вже і присягу склав, і крісло отримав.
Партія регіонів підтримає постанову про призначення виборів у Києві
Тетяна ДАНИЛЕНКО, ведуча: Партія регіонів підтримає постанову про призначення
виборів у Києві. Але для остаточного затвердження дати чекатиме на вердикт Конституційного
суду. Про це повідомив лідер фракції Олександр Єфремов.
Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "Чтобы не обвиняли в том, что мы
срываем выборы или еще что-то, мы приняли решение завтра за основу в первом чтении этот
законопроект проголосовать. Затем у нас как раз получается две-три недели подготовки ко
второму чтению. Мы очень надеемся, что судьи Конституционного суда в это время рассмотрят
данные вопросы и дадут соответствующие ответы. Как только мы эти ответы получим, значит,
мы будем определяться окончательно принятию решений по выборам, согласно законам,
которые действуют в нашем государстве".
Тетяна ДАНИЛЕНКО, ведуча: Вибори київського міського голови та депутатів – перше
питання, яке розглядатимуть депутати завтра. Опозиція вважає, що вони мають бути назначені
на 2 червня. А Партія регіонів звернулася до Конституційного суду із проханням роз’яснити
законність цієї дати.
Верховна Рада знову запрацювала
ТРК Ера, Підсумки
Юрій ТОРОПЧИНОВ, ведучий: Верховна Рада знову запрацювала. Після тижнів
блокувань народні обранці прийшли до сесійної зали і таки стали до роботи. Щоправда,
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працювали депутати недовго. Більше часу зайняли блокування трибуни, сварки та бійки.
Перипетії засідання далі у сюжеті.
Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Зранку у Верховній Раді велелюдно і гамірно. У
сесійній залі зареєструвались незвично багато для українського парламенту депутатів – 390.
Окрім того, спікер Володимир Рибак оголосив про входження до Верховної Ради нових
обранців, на заміну позбавлених мандатів Власенка та Веревського. Фракція Батьківщина
поповнилась депутатом Стаднійчуком, а до лав регіоналів долучився нардеп Козуб. На цьому
нормальна робота парламенту закінчилась. Подальші виступи лідерів фракцій перейшли у
взаємні образи. Знову в хід пішло мовне питання.
Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партії регіонів: «Мы ожидаем от оппозиции
шагов навстречу для решения актуальных проблем, волнующих всю страну. Спасибо всем за
внимание, и неофашистам за сопровождение».
Олег ТЯГНИБОК, голова фракції ВО Свобода: «Ти бачиш, що витворяють ті негідники з
Партії регіонів і комуністи? Ви бачите, що саме вони свідомо демонструють, що вони не
хочуть, щоб український парламент працював».
Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Підтримати свого лідера вийшли усі депутатисвободівці. До них підтягнулись регіонали. Штовханина стрімко переросла у бійку. Помахавши
кулаками, нардепи пішли радитись до Володимира Рибака. Та все дарма! Як повернулись до
зали, знову почались суперечки, голосування та переголосування. У підсумку все це
затягнулось до вечора. Депутати у черговий раз засвідчили: розблокування не стало запорукою
плідної роботи, кажуть в Компартії. Там обіцяють, доки парламент не відмінить ганебні
пенсійну і медичну реформи – комуністи не будуть голосувати за жоден законопроект у
сесійній залі.
Петро СИМОНЕНКО, голова фракції Комуністичної партії України: «Ми сьогодні чітко
визначаємо пріоритети, що треба зробити, виходячи з того, що ми обіцяли на виборах. А з іншої
сторони, фракція Компартії понад 70 проектів внесла, якими ми сьогодні підкреслюємо і
підтверджуємо свою позицію відносно підтримки українського виробника, відносно вирішення
проблем безробіття, цінової політики».
Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Також комуністи закликають колег підтримати
запровадження пені на заборгованість по зарплатні. У Компартії кажуть, вони ретельно вивчили
всі пропоновані на сесії законопроекти, і визначили позицію щодо них. Та доки вимоги
комуністів ігноруватимуть, ті обіцяють утриматися від натискання на кнопки за проекти інших
політсил.
Опять неспокойно было в зале Верховной Рады
Интер, Подробности
Владимир АНДРИЕВСКИЙ, ведущий: Дрались и выясняли отношения, голосовали и
снова ссорились. Опять неспокойно было в зале Верховной рады. Хотя все начиналось
довольно мирно. Но в итоге - взаимные обвинения, и в ход снова пошли кулаки. Шоу было
недолгим, но результативным. Получили многие. За что сражались депутаты, и кому досталось
на этот раз - видела Валентина Левицкая.
Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Зал полон, трибуна свободна. Казалось,
парламент будет работать. Вот приняли присягу два новых депутата взамен лишенных
мандатов Власенко и Веревского. И начал выступать лидер регионалов Александр Ефремов. Но
с первых же слов - в зале поднялся шум. За русский язык - "Свободовцы" и "Батькивщина"
устроили ему обструкцию.
Александр ЕФРЕМОВ, народный депутат Украины, лидер фракции Партии регионов:
«Мы ждем от оппозиции шагов навстречу, для решения актуальных проблем волнующих всю
страну. Спасибо всем за внимание и неофашистам за сопровождение».
Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Русскую речь в Раде "свободовцы" восприняли
как провокацию. И пошли в наступление.
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Олег ТЯГНИБОК, народный депутат Украины, лидер фракции ВО "Свобода": «Ну що,
народе України, ви бачите, що витворяють ці негідники з Партії регіонів та комуністи? Ви
бачите, що саме вони свідомо демонструють, що вони не хочуть, щоб український парламент
працював!».
Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Кто ударил первым - не разберешь. С одной
стороны в атаку пошли оппозиционеры, с другой - подтянулись регионалы и коммунисты. В
потасовке пострадала депутат из "Свободы" Ирина Сех. Говорит - попала под горячую руку
регионала.
Ирина СЕХ, народный депутат Украины, фракция ВО "Свобода": «Я потрапила під його
кігті і окуляри мої опинилися на землі. Я не можу відтворити, як це було - але в обличчя.
Виявилося, що в мене подряпана щока».
Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Чтобы утихомирить депутатов, спикер
объявляет перерыв: что делать дальше, лидеры фракций решали больше часа. Договорились. Но
мирной работы все равно не вышло. Парламент сегодня лихорадило целый день. Едва утихли
страсти вокруг того - на каком языке выступать депутатам - началась борьба за чистоту
голосования. По всему периметру сессионного зала оппозиция расставила наблюдателей,
которые фиксировали - не голосуют ли представители большинства чужими карточками.
Фотографы в спецжилетах и помощники депутатов зорко следили за руками регионалов и
коммунистов.
- Мы фотографируем депутатов, которые голосуют не только за себя, но и за соседей,
которые отсутствуют.
Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Любая попытка нажать чужую кнопку - сразу
же пресекалась.
Михаил ХМИЛЬ, народный депутат Украины, фракция ВО "Батьківщина":
«Рудьковський проголосував за відсутнього депутата Онищенка, Льовочкіна проголосувала за
депутата Горю. Згідно норм закону про регламент, вимагаємо переголосування».
Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: За повестку дня сессии голосовали пять раз.
Безрезультатно. По громкой связи из кулуаров и буфета вызывали депутатов, но большинству
все равно не хватало 1-2 голоса. Регионалы нервничают и срываются на тех, кто их
фотографирует. Вот Борис Колесников пришел выяснять отношения с помощником депутата"свободовца".
Александр АРОНЕЦ, помощник народного депутата Украины: «Він прийшов взяв мене
отак за сорочку і потягнув, але вмішався нардеп Мохник, якось перевели цю розмову в
цивілізоване русло».
Борис КВОЛЕСНИКОВ, народный депутат Украины, фракция Партии регионов: «Они
начинают нас снимать на гаджеты - нормально, снимайте, мы начинаем их снимать. Они
начинают кривляться. Мы пошли наверх и объяснили им, что ребята, вы еще в жизни не
сделали столько, сколько сделал каждый из этих людей».
Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: После обеда - та же картина: голосуют,
переголосовывают. В итоге - договорились провести парламентские слушания. Но главное, на
чем настаивала оппозиция, не успели. Назначить дату выборов мэра Киева и депутатов
горсовета. Перенесли на завтра.
Поганий мир українських парламентаріїв
ТВі, Сьогодні
Олексій ЛІХМАН, ведучий: Поганий мир українських парламентаріїв. Депутати
Верховну Раду розблокували. Але попрацювати – так і не встигли. Спочатку билися через
російську мову, якою спілкуються у стінах парламенту регіонали. Потім сварилися через не
персональне голосування. Опозиціонери провели на балкони Ради наглядачів за потенційними
піаністами. Провладним депутатам контролери не сподобалися. Чи встигли народні обранці за
чварами розглянути головне питання про вибори мера Києва, знає Євгенія Моторевська.
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Євгенія МОТОРЕВСЬКА, кореспондент: Ці оплески парламентським новобранцям.
Депутати, які зайняли місця Сергія Власенка, та полтавського бізнесмена Андрій Варевського,
складають присягу.
Народний депутат: «Присягаю додержуватися Конституції України, та законів України».
Євгенія МОТОРЕВСЬКА, кореспондент: Однак конфлікт під куполом виникає н через
остаточне вигнання Сергія Власенка з парламенту, а через мову, якою виступає з трибуни лідер
регіоналів.
Олександр ЄФРЕМОВ: «Чтобы все присутствующие в этом зале в полной мере осознают
сложность экономической ситуации не только в нашей стране, но и в мире».
Євгенія МОТОРЕВСЬКА, кореспондент: У свободівців бойова готовність. «Удар» та
«Батьківщина» бунт колег ігнорують. Підігрує лише лідер біло-червоних. Бійка ж спалахує
після промови у відповідь регіоналам від Олега Тягнибока.
«Ну що, народе України? Ти бачиш, що витворяються ці негідники з Партії регіонів і
комуністи?!».
Народний депутат: «Провокуєте, і свідомо провокуєте».
Володимир РИБАК: «Оголошую перерву на 30 хвилин. Прошу відключити».
Народний депутат: «На цьому тижні нема перерв».
Євгенія МОТОРЕВСЬКА, кореспондент: І хоч вже за кілька хвилин ворогуючі сторони
розходяться по кутках, деякі із опозиціонерів рахують втрати.
Ірина СЕХ, народний депутат, «Свобода»: «Певним чином скажений молодий регіонал
так махав руками, що подряпав мене, і окуляри побилися».
Євгенія МОТОРЕВСЬКА, кореспондент: «Свобода» не дає спуску жодному
російськомовному нардепу.
Украинский парламент наконец разблокировали
ТРК Украина, События
Евгений МИХИН, ведущий: Украинский парламент наконец разблокировали. Правда,
депутаты смогли утвердить только повестку дня на неделю и графи парламентских слушаний
на всю сессию. Вопрос о выборах в столице отложили на завтра. Зато успели подраться из-за
русского языка. Оппозиция освистала выступление лидера регионалов. Хотела услышать
украинскую речь.
Александр ЕФРЕМОВ, лидер фракции Партии регионов в парламенте: «Спасибо всем за
внимание и неофашистам за сопровождение».
Олег ТЯГНИБОК, лидер фракции Свобода: «Ну що, народе України, ти бачиш, що
витворяють ці негідники».
Арсеній Яценюк: «Вірити у можливість діалогу з Януковичем – це дурити самого
себе»
Голос Америки
В Україні триває акція протесту «Вставай, Україно!». Велелюдні мітинги відбулися
минулого тижня у Вінниці, Ужгороді та Львові. Перед початком весняного «походу в народ»
один із лідерів опозиції Арсеній Яценюк дав інтерв’ю Голосу Америки. Як він заявив,
ключовою метою акції є відставка Віктора Януковича і дострокові президентські вибори.
«Мета нашої акції – підняти людей. Не тільки перед виборами. А то часто-густо кажуть
про те, що політики приходять тільки перед виборами для того, щоб отримати голоси. Ні! Треба
вже зараз боротись, треба вже зараз показувати свою позицію і спротив проти цього режиму
для того, щоб відбулись президентські вибори. За інших обставин виборів не буде. Янукович
просто сам себе призначить президентом ще на один, на два, на п’ять, на десять термінів», говорить Арсеній Яценюк, голова фракції «Батьківщина».
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Підстав для імпічменту більш ніж досить, каже Яценюк.
«У 2010 році, коли Янукович обирався на посаду президента країни, була стара
Конституція. І його не обирали на ту Конституцію, яку він сам поміняв разом із своїми
продажними суддями Конституційного суду України. І ці судді ще будуть нести
відповідальність, кримінальну відповідальність за те, що вони, минаючи народ України і
парламент, змінили українську Конституцію. Всі прізвища цих суддів записані. Так само як і ті
судді, які відбирали мандати у народних депутатів України, а точніше, відбирали право в
українців вибирати собі народних депутатів. Адже це перегляд результатів виборів. Тоді навіщо
проводити вибори? Нехай Янукович напише перелік прізвищ тих, хто повинен бути
депутатами Верховної ради України, і ці продажні судді з Вищого адміністративного суду,
рішенням суду, визнають їх депутатами. Тому у нас юридичні підстави для імпічменту
Януковича сьогодні не просто існують, а вони є вкрай кричущі. Президент, який узурпував
владу. Президент, який не зробив нічого для своєї країни. Нічого з того, що він обіцяв перед
виборами», – обурюється Яценюк.
Останні ілюзії щодо можливості порозумітися з владою розтанули. Після позбавлення
мандата Сергія Власенка рубікон перейдено. Опозицію не чують, комунікації з владою нема.
«Вірити в можливість діалогу з Януковичем це самого себе дурити. Взагалі
комунікувати з нашими політичними опонентами неможливо з однієї простої причини. А там
немає людей, з ким можна говорити і які щось вирішують. Є тільки одна персона: особисто
Віктор Янукович. А він мовчить», – говорить Яценюк.
Згорнути революційні гасла опозиціонери готові лише за однієї умови: якщо Янукович
добровільно піде.
«Ми негайно згорнемо будь-яку активність у тому випадку, якщо Віктор Янукович
напише заяву про відставку. Це буде мужній крок з його боку. Подивіться, вже пройшло три
роки його президентства, три роки! А таке враження, що його тільки вчора вибрали. Так само
пройде і залишок його президентського терміну. Він уже зараз, як кажуть наші американські
друзі, «кульгава качка». В американських президентів це останніх півроку президентства, а
наш, фактично, за два роки вже перейшов у цю категорію. Тому що людина не має підтримки ні
всередині, ні зовні», – розмірковує лідер опозиції.
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