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Друковані видання
Євроінтеграція — це насамперед проведення системних реформ
"Голос України"
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак високо оцінює рівень
міжпарламентської україно-польської співпраці. На цьому він наголосив під час зустрічей з
Маршалком Сенату Республіки Польща Богданом Борусевичем та з Маршалком Сейму
Республіки Польща Евою Копач у Варшаві, де Голова Верховної Ради перебуває з візитом з
метою участі у засіданні Міжпарламентської асамблеї Україна—Литва—Польща.
«Ми зацікавлені у продовженні конструктивної співпраці з польським парламентом і на
двосторонньому, і на тристоронньому рівнях, — зазначив він. — Переконаний, що п’ята сесія
тристоронньої Міжпарламентської асамблеї України, Польщі та Литви допоможе «звірити
годинники» напередодні важливих подій, пов’язаних із наближенням України до європейських
структур», — зауважив В. Рибак.
Керівник українського парламенту, як повідомила прес-служба Верховної Ради,
висловив сподівання на узгодження «чіткого алгоритму наших спільних дій» під час
литовського головування в Європейському Союзі, особливо в контексті наміру України
підписати Угоду про асоціацію Україна—ЄС під час Вільнюського саміту «Східного
партнерства» в листопаді ц. р.
У свою чергу, пані Е.Копач заявила, що польська сторона виявляє особливу
зацікавленість станом реалізації реформ, які спрямовані на отримання права Україною
підписати Угоду про асоціацію з ЄС. Вона висловила готовність польської сторони до обміну
досвідом і між парламентаріями, і на рівні експертів.
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Безвізовий режим
Голова Верховної Ради висловив вдячність Республіці Польща за активну та послідовну
підтримку євроінтеграційного курсу нашої держави. «Стратегічний євроінтеграційний напрям
України залишається незмінним. Про це однозначно зазначають Президент і уряд, про це чітко
висловилася Верховна Рада, ухваливши 22 лютого ц. р. відповідну заяву», — сказав він.
Нагадаємо, 22 лютого Верховна Рада ухвалила заяву «Про реалізацію євроінтеграційних
прагнень України та укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом».
У документі зазначено, що Верховна Рада «у рамках своїх повноважень забезпечить виконання
рекомендацій щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, викладених у
резолюціях Європейського парламенту та у висновках Ради ЄС, схвалених 10 грудня 2012 року
на засіданні міністрів закордонних справ держав—членів ЄС».
За словами В. Рибака, результати саміту Україна—ЄС у Брюсселі, який був важливою
подією у наших відносинах з ЄС, стали можливими також завдяки активній та послідовній
підтримці євроінтеграційного курсу України з боку польських колег.
«Євроінтеграція для нас — це насамперед проведення системних реформ. Це тривалий і
непростий шлях, який ми повинні пройти. Для України підписання Угоди про асоціацію є
першочерговим пріоритетом». Не менш важливим він також назвав подальше спрощення
візових вимог для українських громадян та запровадження безвізового режиму, зазначивши, що
це один із ключових пріоритетів нашої взаємодії з Євросоюзом.
За словами В. Рибака, вже найближчим часом український парламент розгляне низку
законопроектів, які стосуються євроінтеграції. «Думаю, немає жодних перешкод для розгляду
цих питань», — сказав він, зауваживши, що у цьому зацікавлені всі політичні сили у Верховній
Раді, окрім, можливо, фракції КПУ.
Своєю чергою, Б.Борусевич зазначив, що якщо йдеться про перспективу для України на
асоціацію, то треба дати нашій країні перспективу для членства. Польські колеги були також
зацікавлені в обговоренні питань, які стосуються малого прикордонного руху, адже це, на їхню
думку, прообраз надання Україні безвізового режиму.
Взаємна довіра та підтримка
Під час зустрічі з Головою Сейму Литовської Республіки Відасом Гядвіласом Голова
Верховної Ради відзначив зростаюче значення парламентів двох країн у розвитку
міждержавних відносин.
«В Україні цінують високий рівень взаємної довіри та підтримки, що склався між
нашими країнами. Хочу запевнити, що для України вектор стратегічного партнерства з Литвою
був і залишається важливим пріоритетом зовнішньої політики», — заявив В. Рибак. За його
словами, українська сторона розраховує на продовження політичного діалогу і на рівні
президентів, і на рівні урядів і міністерств, та зацікавлена у продовженні системної
міжпарламентської співпраці на всіх рівнях, яка традиційно є дружньою та конструктивною.
На думку В. Рибака, особлива роль у розвитку партнерської співпраці покладається на
депутатські групи Верховної Ради України та Сейму Литовської Республіки. Він повідомив, що
на сьогодні у Верховній Раді України формується така група, на членство в якій подано 52
заяви народних депутатів. Зазначивши, що Литовська Республіка є важливим торговельним
партнером України, В. Рибак підкреслив, що наша країна зацікавлена у подальшому розвитку
двостороннього торговельно-економічного співробітництва.
В.Рибак відзначив позитивну динаміку прямих литовських інвестицій в економіку
України, і наголосив, що українська сторона зацікавлена в подальшому розширенні
інвестиційного співробітництва.
Голова Верховної Ради висловив переконання, що дієвим інструментом розвитку нашої
співпраці в інвестиційній сфері стане підписаний в квітні 2012 року Меморандум про
співпрацю між державними інвестиційними агентствами України і Литви. Крім того, на думку
В. Рибака, необхідно більше уваги приділяти розвитку двостороннього співробітництва в
гуманітарній сфері. Одним із пріоритетних завдань, вважає він, повинна стати практична
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реалізація таких проектів, як, наприклад, святкування 200-річчя з дня народження Тараса
Шевченка і проведення Днів культури України в Литві в 2014 році.
Політика добросусідства залишається головною цінністю, яка сприяє розвитку
тристоронніх контактів
Польща та Литва сподіваються, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС буде
підписана у листопаді під час Вільнюського саміту «Східного партнерства».
У Варшаві (Польща) відбулося засідання п’ятої сесії Міжпарламентської асамблеї
Верховної Ради України, Сейму (парламент) Литовської Республіки та Сейму (нижча
законодавча палата) і Сенату (вища палата парламенту) Республіки Польща. Учасники зібрання
— представники законодавчих органів трьох країн — обговорили, зокрема, питання інтеграції
України до Європейського Союзу та пріоритети литовського головування в Європейському
Союзі.
Саме законодавчі органи будують правовий фундамент держав, саме парламенти у
поворотні історичні моменти приймають доленосні рішення, завдяки яким життя націй
змінюється на краще. На цьому наголосив Голова Верховної Ради України Володимир Рибак у
своєму вітальному слові до учасників асамблеї. Нинішню зустріч глава українського
парламенту розглядає як ще один крок до кращого розуміння один одного. «Ми спільно
переймаємося проблемами, які чекають нас завтра та у віддаленому майбутньому. Ми разом
шукаємо шляхи для їх розв’язання», — зауважив він.
За словами В. Рибака, ідея добросусідства залишається головною цінністю, яка сприяє
розвитку контактів між нашими незалежними державами і суверенними народами протягом
останніх 20 років. Водночас глава парламенту зауважив, що наші народи і держави пов’язані
багатовіковою історією та традиціями. «Надійним містком, який нас єднає, є національні
меншини. Переконаний: задоволення культурно-освітніх потреб національних громад повинно
перебувати в полі особливої уваги наших держав під егідою парламентів. А якщо й виникають
якісь питання чи проблеми, їх слід невідкладно розв’язувати шляхом відвертого та
конструктивного діалогу», — переконаний В. Рибак.
Голова Верховної Ради наголосив також, що стратегічною метою України залишається
набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Додатковим підтвердженням
незмінності європейського поступу України, нагадав він, стало нещодавнє ухвалення
Верховною Радою спільної заяви всіх політичних сил, представлених в українському
парламенті, про підтримку євроінтеграції нашої країни. «Сьогодні ми можемо впевнено
сказати: Україна вийшла на фінішну пряму — підписання та ратифікації Угоди з ЄС про
асоціацію. Ми розглядаємо цей документ як ефективний інструмент здійснення прагматичних
політичних та економічних змін в Україні, зміцнення демократичних інститутів і забезпечення
верховенства права в українському суспільстві», — наголосив він.
У цьому контексті Угода про асоціацію, зауважив В. Рибак, створить інституційні та
правові можливості і для внутрішніх реформ, і для повноцінного діалогу з ЄС щодо отримання
технічної та експертної допомоги з метою забезпечення їх реалізації. Тому логічно, що у
підписанні Угоди зацікавлені і Україна, і Євросоюз.
Голова Верховної Ради висловив подяку керівництву Республіки Польща та Литовської
Республіки за активну підтримку євроінтеграції України, у тому числі у процесі внутрішніх
дискусій в рамках ЄС. «Переконаний, що спільними зусиллями за активної підтримки польської
та литовської сторони ми зможемо зблизити позиції України і ЄС та успішно вирішити весь
комплекс питань порядку денного Україна—ЄС», — сказав він.
У свою чергу, Маршалок Сенату Республіки Польща Богдан Борусевич нагадав, що
п’ята сесія Міжпарламентської асамблеї не відбулася торік через парламентські вибори в
Україні та Литві. Але це навіть на краще, переконаний він. «2013 рік є незвично важливим у
наших відносинах. Адже у липні Литовська Республіка переймає головування в ЄС.
Користуючись нагодою, ми бажаємо успіху Україні в реалізації її амбітних пріоритетів».
«Вірю, що наші спільні дії на рівні трьох парламентів дадуть нам змогу динамізувати
наші контакти. Дозволять, щоб наші держави, парламенти не лише розуміли один одного, а й
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щоб ця співпраця була багаторічною, з перспективою на багато років», — наголосив Б.
Борусевич.
Голова Сейму Литовської Республіки Відас Гядвілас нинішню сесію назвав імпульсом
для подальшої її діяльності. Після парламентських виборів, які відбулися в Україні та Литві,
зауважив він, змінилися політичні пріоритети у діяльності литовського та українського
парламентів. Однак незалежно від цих змін у нас продовжується діяльність у рамках асамблеї.
«Ми маємо чимало інструментів парламентської співпраці. Важливо, щоб ми належно
використовували ці ініціативи», — додав він.
В.Гядвілас зауважив також, що асоційоване членство України в ЄС та економічна
інтеграція є пріоритетом для Литви. «Ми сподіваємося, що Угода про асоціацію між Україною
та ЄС буде підписана не десь у майбутньому, а саме у поточному році, у Вільнюсі під час
саміту «Східне партнерство». Ми вважаємо, що найважливішою метою Міжпарламентської
асамблеї є те, щоб досягти цієї мети. Але щоб її досягти, передусім слід виконати вимоги з боку
ЄС. Підписання Угоди про асоціацію під час Вільнюського саміту було б значущою подією для
України і важливою для Литви, як стратегічного партнера України. Це також буде значна подія
для Польщі та всього Євросоюзу», — наголосив він.
Власне, робота сесії Міжпарламентської асамблеї розділена на чотири частини. Друга
частина буде присвячена відносинам України з Європейським Союзом, третя — пріоритетам
литовського головування в ЄС, четверта — інформації щодо стану роботи над спільним томом
історичних есе. Докладніше — у наступному числі газети.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак:
«Вірю, що влада почує опозицію, а опозиція — владу. Коли ми почуємо один одного,
тоді можна буде ухвалювати рішення на користь наших громадян. А те, що нам потрібні
європейські стандарти в навчанні, медицині й цілій низці питань, це безперечно. Нам потрібно
змінювати ситуацію в Україні. У нас є всі можливості, щоб наші громадяни жили значно краще.
Ці завдання ставить Президент перед урядом. А парламент має ухвалювати закони для людей».
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=284877
Встречное предложение
Сергей Сидоренко, "КоммерсантЪ" (Украина)
Пятое заседание трехсторонней межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и
Литвы, которое состоялось вчера в польской столице, стало первым для нынешнего
председателя Верховной рады Владимира Рыбака. Он прибыл в Варшаву накануне вечером,
чтобы провести двусторонние встречи со своими коллегами — главой сейма Литвы Видасом
Гедвиласом и спикером польского сената Богданом Борусевичем. На этих переговорах
обсуждались проблемы на пути интеграции Украины в ЕС и препятствия подписанию СА.
Обсуждение продолжилось в присутствии СМИ на заседании ассамблеи. "Мы надеемся,
что соглашение между Украиной и ЕС будет подписано, и не когда-то в далеком будущем, а в
текущем году в Вильнюсе во время саммита Восточного партнерства",— заявил Гедвилас.
Борусевич добавил, что СА необходимо подписать не позже ноября 2013 года, и призвал
Украину не затягивать этот процесс.
Следует отметить, что украинская власть также неоднократно заявляла о своей
приверженности подписанию СА. В МИДе на минувшей неделе заявили, что Киев с
опережением графика выполняет план Кабмина о первоочередных действиях в сфере
евроинтеграции, итогом которого якобы должно стать подписание СА. Однако условия
подписания соглашения, утвержденные в декабре Советом ЕС, выходят за рамки
правительственного плана. Брюссель, среди прочего, требует устранить последствия
избирательного правосудия, проявлениями которого в Европе считают приговоры в отношении
лидеров оппозиции Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.
Представители Варшавы и Вильнюса решили напомнить Украине, что без выполнения
условий ЕС подписание СА будет невозможным, упомянув об этом в итоговой декларации
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встречи. "Высказываем убеждение, что выполнение условий, обязательных для подписания
соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, является необходимым и возможным",—
говорится в документе. Под декларацией подписался также Владимир Рыбак, подтвердив тем
самым, что Киев считает возможным выполнить выдвинутые Брюсселем условия.
В.Рыбак со своей стороны отметил, что Украина ждет от ноябрьского саммита
Восточного партнерства (ВП) не только подписания соглашения об ассоциации, но и шага к
предоставлению перспективы полноправного членства в ЕС. В своем выступлении в Варшаве
спикер отметил, что это можно сделать в рамках пересмотра формата Восточного партнерства,
регламентирующего взаимодействие ЕС с Украиной, Молдавией, Грузией, Арменией,
Азербайджаном и Белоруссией.
"Мы ожидаем, что по результатам саммита Восточного партнерства в Вильнюсе будет
определена стратегия дальнейшего развития ВП. В этой связи Украина выступает за
предоставление заинтересованным странам-партнерам перспективы членства в ЕС",— заявил
Владимир Рыбак. По информации "Ъ", сейчас обсуждается возможность предоставления такой
перспективы трем странам—участницам ВП — Украине, Молдавии и Грузии.
Спикер отметил также стремление Украины выполнить план действий по визовой
либерализации (ПДВЛ) с ЕС, признав, впрочем, что для реализации первой фазы ПДВЛ Рада
должна принять, а ЕС — оценить ряд законов, в том числе касающихся борьбы с коррупцией,
защиты персональных данных и противодействия дискриминации. Как известно, ранее
президент Украины Виктор Янукович обещал завершить выполнение первой фазы ПДВЛ до
середины 2011 года, однако затем этот срок неоднократно откладывался.
http://www.kommersant.ua/doc/2155220
Польша увидела готовность Украины к созданию международной
миротворческой бригады
Александр Радчук, "КоммерсантЪ" (Украина)
Вчера министр обороны Польши Томаш Семоняк заявил о планах Польши, Украины и
Литвы подписать соглашение о создании совместной военной бригады для участия в
миротворческих миссиях. "Если все будет согласовано, то подписание состоится во II квартале
этого года",— заявил Семоняк. Он также отметил, что в начале апреля состоятся очередные
консультации по данному вопросу, а в случае подписания соглашения общие военные учения
бригады могут начаться уже осенью этого года.
Идея создания международной военной бригады, в состав которой входили бы польский,
украинский и литовский батальоны, возникла еще в 2007 году. В 2010 году экс-министр
обороны Михаил Ежель после встречи со своим польским коллегой заявил о том, что бригада
будет создана в течение года-полутора. Однако, по словам Томаша Семоняка, процесс
затянулся из-за "технических вопросов, связанных с различиями в законодательстве" странучастниц. Напомним, Украина уже имеет опыт создания международных военных
формирований. Так, в 1997 году был создан совместный украинско-польский батальон,
который в период с 2000 по 2010 год выполнял миротворческую миссию в Косово в составе сил
НАТО.
По мнению директора военных программ Центра им. Разумкова Николая Сунгуровского,
процесс создания польско-литовско-украинской бригады затянулся из-за отсутствия
финансирования и отсутствия политической воли. "А нынешнее решение украинской стороны
подписать соглашение о создании совместной бригады, возможно, связано с желанием
продемонстрировать европейским странам готовность к сближению",— считает эксперт.
Украинская сторона для совместного подразделения планирует выделить 545 военных
(всего — 4,5 тыс.), в том числе 18 офицеров в командование бригады. Кроме того, будет создан
общий командный штаб, который станет по очереди дислоцироваться в Украине, Польше и
Литве. "Каждая страна профинансирует свой батальон из своего бюджета",— отметил член
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парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Александр
Кузьмук (Партия регионов).
http://www.kommersant.ua/doc/2155220
Київ: цугцванг
Іван Капсамун,«День»
Опозиціонери, громадські діячі активно закликають киян прийти 2 квітня до Верховної
Ради й змусити депутатів призначити їм місцеві вибори. Виглядає дещо парадоксально, адже це
обов’язок парламентаріїв. У чому ж проблема?
Для опозиції. Пригадаємо, що вона так і не змогла адекватно оцінити ситуацію 2008 року
й програла владу в столиці. Розпорошення голосів на кілька опозиційних кандидатів дозволило
вдруге сісти в крісло мера Черновецькому, який набрав лише близько 30% голосів киян.
Сьогодні перед опозицією аналогічна проблема. Чи зможе вона виставити єдиного кандидата?
Відсутність своєї більшості в залі опозиція хоче компенсувати тиском громадян біля
Ради. Вівторок наступного тижня — остання можливість, коли можна призначити вибори на 2
червня. Нагадаємо, постанову щодо призначення дати виборів було проголосовано лише в
першому читанні, далі депутати чекають вердикту Конституційного Суду, до якого звернулися
регіонали. КС має роз’яснити питання щодо терміну призначення київських виборів.
Для влади. Тут проблема з підтримкою. Багато хто вважає Попова хорошим
господарником, але на тлі загального ставленні до Партії регіонів йому буде дуже складно.
Хоча голова КМДА й висловив нещодавно впевненість у перемозі на виборах мера, це можливо
лише в разі грубих помилок опозиції або якихось кардинальних змін на краще у столиці (що
звучить не дуже серйозно після «снігового колапсу»).
І ще. У дискусіях навколо дати виборів часто забувають про головне — про правила, за
якими мають відбуватися столичні вибори, та повноваження майбутнього голови міста. Від цих
пунктів залежить набагато більше, ніж те, хто піде на вибори, та коли вони відбудуться.
Володимир Куренной, народний депутат, фракція «УДАР»:
— На сьогоднішній день усі опозиційні сили демократичного табору розуміють, що
повинен бути єдиний кандидат. І у мене немає сумнівів, що він буде узгоджений. Упевненості в
цьому питання поки немає не тому, що опозиція не може домовитися, а тому, що ніхто сьогодні
з точністю не зможе назвати дати виборів. Будуть вони взагалі чи не будуть? Ось головна
проблема. Опозиція не має 226 голосів, щоб гарантувати дату виборів 2 червня.
Виключити, звичайно, що від опозиція піде хтось іще (якісь дрібні політичні
угрупування, квазіпартії, які захочуть грати роль Троянського коня, висунуть свою
кандидатуру), не можна. Але, на мій погляд, якщо провідні опозиційні сили визначать єдиного
кандидата, будь-хто, хто потім висуватиметься з цього демократичного табору, вже не
впливатиме на результат, бо суспільство зрозуміє, хто є справжнім кандидатом від опозиції. Всі
інші будуть лжекандидатами. Навряд чи на них реагуватимуть виборці.
Ми вважаємо, що визначити єдиного кандидата — це тільки половина роботи. Головне,
визначити порядок обрання мера Києва (зробити його більш демократичним) і його
повноваження. Зрозуміло, що при тих умовах, що сьогодні склалися (прийняті Партією регіонів
свого часу — щодо функціонування місцевого самоврядування) в Києві мера не існує. Всі
розпорядні функції є у глави КМДА. Фактично людина, яку призначає Президент України, має
сьогодні всю повноту влади в місті, а міський голова — це англійська королева. Тому ми
будемо просувати ідею: поєднати ці посади або взагалі скасувати посаду голови КМДА.
Володимир Олійник, народний депутат від фракції Партії регіонів:
— Сьогодні є певні проблеми тлумачення через Конституційний Суд. У Конституції
прописано, що вибори відбуваються одночасно в останню неділю останніх повноважень
відповідної Ради. Опозиція каже, мовляв, давайте призначимо дату, а там розберемося щодо
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змін до закону про вибори. Треба розуміти, що в Києві склалась особлива ситуація — відсутні
районні ради. Як формувати комісії? Які тут мають бути принципи?
Очевидно, що треба робити зміни до закону про вибори, зокрема що стосується обрання
міського голови в два тури. Далі. Кого обираємо? Якщо міського голову з тими
повноваженнями, які сьогодні є, тоді це доволі формальні повноваження. Він головуватиме на
сесії й матиме представницькі функції. Але ж, напевно, кияни очікують на повноваження, які
мав колись Омельченко (поєднував представницькі повноваження територіальної громади та
повноваження голови державної адміністрації). Щодо цього треба подумати над змінами й
варто їх вносити до закону про столицю. Опозиція намагається поставити воза попереду коні.
Ніколи такого не було.
Тому, гадаю, ці вибори самій опозиції непотрібні. Тим більше, що вони не можуть
визначитися з єдиним кандидатом. Якщо в нас тут проблем немає — це Олександр Попов, то в
них є ці проблеми. Так само опозиція не несе ніякої відповідальності за легітимність самих
виборів. Ми ж знаємо, що спостерігачі, якщо є якісь проблеми, критикують владу, а не
опозицію. Тому влада не зацікавлена в проведенні просто виборів. Мають бути легітимні,
прозорі вибори.
Щодо популярності Попова в Києві. Тут я хочу навести слова Тягнибока, який сказав:
якщо «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» визначать будь-кого єдиним кандидатом, то його
обов’язково оберуть. Так само думала Юлія Тимошенко 2008 року, коли казала про «будького», й запропонувала Турчинова. У результаті кияни піднесли йому гарбуза. Тому я не був би
таким категоричним, як Тягнибок, бо в результаті може бути фіаско.
Виборці аналізуватимуть. Сьогодні є все-таки певні досягнення в інфраструктурі столиці
— мости, розв’язки, метро... Ми будемо переконувати виборців зробити ставку на людину, яка
розуміється на комунальному господарстві, житті територіальної громади. Адже ми не знаємо,
які будуть розклади. Зараз уже пішли погрози щодо інших кандидатур від опозиції, що хто піде
самостійно, то буде виключений із партії. Очевидно, що Кличко не піде, не піде Яценюк, бо
розуміє, що Київ його «поховає», так само Тягнибок не піде. Значить, треба шукати когось
іншого. Але тут постає питання, чому не прийняли рішення по такій кандидатурі, як
Катеринчук... Це говорить про те, що від опозиції можуть піти багато кандидатур.
Вибори в столиці мають проводитися тоді, коли ми утрясемо всі попередні правові
колізії, зокрема це рішення КС. Не для того ми зробили це подання, щоб, не чекаючи
результату, ухвалювати рішення. Опозиція сама все зробила, щоб загальмувати процес із датою
призначення виборів. Постанову про призначення виборів було зареєстровано в грудні, чому
опозиція блокувала трибуну й не давала ухвалити рішення? Досі вже можна було всі питання
вирішити.
Якщо говорити про моделі виборів, то я як колишній міський голова Черкас обирався за
двома моделями — в один тур і в два тури. Тут є плюси та мінуси. З одного боку, дуже
приємно, що два кандидати виходять у другий тур, і за тебе голосує дуже велика кількість
виборців. Але, з другого боку, ти мусиш іти на компроміс, який шкодить територіальній
громаді. Наприклад, ті, хто програв, кажуть: ми підтримуємо тебе, але за умови... У цій ситуації
нам треба слухати людей, аналітиків, а потім ухвалювати рішення про дату виборів. Поспіхом
це не робиться. 2 червня вибори нереальні. Вони бачили нашу умову — що ми перед тим, як
голосувати за це рішення, вимагали отримати тлумачення КС. Опозиція просто підіграла. Але
вона, голосуючи за наш варіант, уже бачила, що ми не встигаємо. У нас правова позиція, а в них
— технологічна.
http://www.day.kiev.ua/uk/article/tema-dnya-cuspilstvo/kiyiv-cugcvang
Оппозиция вынесла Конституционному Суду приговор
Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина)
О готовящемся решении Конституционного Суда относительно сроков проведения
выборов в Киеве председатель парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк
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объявил вчера на специально созванной пресс-конференции. "По нашим данным,
Конституционный суд получил указание принять решение о том, чтобы перенести выборы в
Киеве на 2015 год. В первую очередь это связано с тем, что представители власти прекрасно
понимают: они эти выборы проиграют с треском!" — заявил Яценюк. По мнению членов
оппозиции, решение КС касается как выборов в Киевский горсовет, так и выборов мэра Киева.
В Партии регионов заявление оппозиции назвали "преждевременным". "Ни один человек
не знает, какое решение примет Конституционный суд! Мы изложили КС свои аргументы и
сами ждем ответа",— заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам
верховенства права и правосудия Дмитрий Шпенов (ПР).
Напомним, представители Партии регионов 19 марта обратились в Конституционный
суд с представлением, в котором попросили судей найти выход из правовой коллизии,
сложившейся относительно выборов в Киеве. Согласно закону о выборах депутатов местных
советов, городских, сельских и поселковых председателей, все очередные местные выборы в
Украине должны проходить в один день раз в пять лет. Последние очередные выборы
депутатов местных советов состоялись в октябре 2010 года, но в Киеве они не проводились.
Полномочия депутатов Киевсовета, избранного на пять лет на внеочередных выборах в мае
2008 года, заканчиваются в июне.
Для выхода из спорной ситуации президент Виктор Янукович может ввести в Киеве
прямое президентское правление
Куда проще ситуация с определением даты выборов мэра — поскольку бывший мэр
Киева Леонид Черновецкий 1 июня 2012 года, за два дня до окончания срока своих
полномочий, подал в отставку, речь идет о проведении внеочередных выборов мэра. Сроки
объявления их Верховной радой нигде не оговорены (см. "Ъ" от 13 июля 2012 года).
"После отставки Леонида Черновецкого местное самоуправление в Киеве более или
менее функционировало — обязанности мэра исполняла секретарь Киевосвета Галина Герега,
однако ее полномочия, как и всех депутатов Киевосвета, заканчиваются уже в этом году",—
отметил глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.
Арсений Яценюк заявил, что 2 апреля оппозиция потребует от правящего большинства
Рады принять проект постановления о назначении на 2 июня выборов мэра Киева и депутатов
Киевсовета. Соответствующий документ был принят Верховной радой в первом чтении на
прошлой неделе, однако представители ПР решили отложить окончательное голосование до
объявления решения Конституционного Суда. "Они решили медлить с рассмотрением этого
постановления. Только что я получил письмо от главы парламентского комитета по вопросам
государственного строительства и местного самоуправления Давида Жвании (ПР), где сказано,
что только до 28 марта они планируют собирать предложения народных депутатов —
относительно постановления надо проголосовать в целом, о чем эти предложения?" —
удивился Арсений Яценюк.
По мнению экспертов, если Конституционный Суд примет решение отложить выборы
мэра Киева и Киевосвета до 2015 года, "ситуация зайдет в очередной юридический тупик". "С
одной стороны — в Конституции четко написано, что депутаты избираются на пять лет, с
другой стороны — депутаты горсовета сохраняют свой статус до того момента, пока не примут
присягу новые депутаты. На этом основании сторонники выборов 2015 года могут сделать VI
созыв Киевсовета действующим",— заявил Александр Черненко. По словам эксперта, для
выхода из спорной ситуации Президент Виктор Янукович может ввести прямое президентское
правление в Киеве. "К такому сценарию прибегал Леонид Кучма — например, в Ялте, где не
было легитимно избранной власти, Президент своим Указом вводил прямое президентское
правление — законодательство четко не регулирует этот процесс, но своим Указом Глава
государства может наделить главу КГГА расширенными полномочиями",— отметил Черненко.
В Партии регионов назвали "маловероятным" введение прямого президентского
правления в столице. "Проведение выборов в Киеве в 2015 году — это нарушение всех
демократических норм! Выборы мэра Киева и Киевсовета должны пройти 2 июня, так как после
этой даты городской совет станет нелегитимным! Однако Верховной раде необходимо
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услышать мнение Конституционного Суда",— заявил член комитета по вопросам
государственного строительства и местного самоуправления Евгений Карташов (ПР). По
словам народного депутата, несмотря на то что выборы мэра Киева внеочередные, "все знают,
что они должны проводиться одновременно с выборами в Киевсовет".
Чтобы выборы мэра Киева состоялись 2 июня, Верховная Рада должна принять решение
об их проведении не позже 2 апреля. На этот день представители оппозиции запланировали
проведение массовой акции протеста у здания Верховной Рады. "Мы обращаемся к киевлянам,
чтобы они вышли на протестную акцию с требованием проведения выборов и отставки
Александра Попова — ставленника Виктора Януковича",— заявил Арсений Яценюк.
http://www.kommersant.ua/doc/2155221
Розхитування, як у 2000–му
Анна Даниленко, "Україна молода"
Після того як опозиції не вдалося зберегти мандат депутата Сергія Власенка і покласти
край «кнопкодавству» в парламенті (якось згас запал), народні обранці з «Батьківщини»,
«Свободи» й «УДАРу» не полишають намірів «іти в народ» зі спробами очолити повстання
проти чинної влади. Незважаючи на погодні умови, цього тижня в четвер, п’ятницю і суботу
мітинги в рамках акції «Вставай, Україно!» відбудуться в Івано–Франківську, Тернополі й
Чернівцях відповідно.
«Режим Януковича сконцентрував у своїх руках всі ресурси: фінансові, інформаційні й
так далі. Який ресурс лишається в опозиції? Ресурс української нації. Оскільки триває наступ на
всі громадянські й соціальні права, робиться все, щоб дискредитувати парламент і звузити його
роль, в опозиції не лишається іншого вибору, як апеляція до нації [на мітингах], — каже в
коментарі «УМ» депутат від ВО «Свобода» Юрій Сиротюк. — Головна мета акції
опозиціонерів — відчути температуру суспільства, мобілізувати активну громадськість і не
допустити узурпації влади в країні, її скочування у бік диктатури».
Наближається вирішальний етап акції — «барикади» в Києві, які опозиція планує
провести під Верховною Радою 2 квітня, в день розгляду парламентом питання виборів мера
столиці. «У сесійній залі депутати намагатимуться «дотиснути» Партію регіонів і переконати,
що призначення виборів на 2 червня — також і в їхніх інтересах, щоб їх не винесли вперед
ногами і з парламенту, і з Банкової», — пояснює в коментарі «УМ» «свободівець» Ігор
Мірошниченко.
«Кияни завжди були найактивнішими борцями і проти незаконних забудовників, і проти
вирубувальників парків, винищувачів дитячих майданчиків і всього іншого. Тому Київ на
сьогодні — стратегічний об’єкт, і якщо ми не зможемо зібратися громадою, депутатами, яким
не байдужа доля Києва, то важко буде взагалі говорити про перспективи акції «Вставай,
Україно!». У киян завжди була активна громадянська та ідеологічна позиція: проводячи марші
на Покрову і на день народження Бандери 1 січня, я бачив у них почуття національної
свідомості й національної гідності. Тому 2 квітня Янукович і його сатрапи побачать серйозне
громадянське суспільство», — каже Мірошниченко.
Нарешті про намір приєднатися до акції «Вставай, Україно!» заявив сам Віталій Кличко,
який під час перших трьох мітингів перебував у турне по США та Європі. У неділю в інтерв’ю
телеканалу «Україна» лідер партії «УДАР» зауважив:«Ми різні партії, в нас різна ідеологічна
складова, у нас різні платформи, у нас різний виборець, але є те, що нас об’єднує: ми не згодні з
тим, що нам пропонують, не згодні з тим станом речей, який є на сьогоднішній день в Україні.
Ми боремося проти нинішньої влади, ми бачимо спільне майбутнє в європейському розвитку
України, де ключові принципи — закон, захист прав, свобод людини і найголовніша цінність —
людина».
На запитання, чи не боїться він неконтрольованих наслідків акції, Кличко визнав, що
подібні ризики існують, оскільки протестні настрої в суспільстві зростають.
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«Критична маса дозріває, — оцінює градус суспільної напруги політолог Олександр
Палій. — Крім як збирати хабарі й податки, ця влада ні на що не здатна. Не виключаю
можливості повторення Майдану–2004, але більш різкого, ніж тоді. Партія влади пручатиметься
сильніше».
«Якщо подивитися попередні акції «Україна без Кучми» і «Повстань, Україно!» у 2000 і
2002 роках, то вони не були розраховані на короткотерміновий ефект за принципом «собачки
Павлова», — говорить у коментарі «УМ» політолог Ігор Жданов. — Сьогодні акція «Вставай,
Україно!» теж має довгостроковий характер. Вона розрахована на розхитування ситуації.
Опозиціонери правильно зробили, що все–таки почали їздити по регіонах. Люди по–іншому
сприймають такі поїздки, коли політики приїздять до них не у виборчий період, і це дуже
важливо. Все залежатиме від того, наскільки активно люди виходитимуть на ці акції, особливо
у фіналі в Києві. Чим це закінчиться, важко передбачити, але одне можна сказати точно — без
акцій «Україна без Кучми» Майдану в 2004–му не було б. Я дивлюся на реакцію влади на
нинішні виступи — і вона дуже нервова».
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2246/180/79954/
Премиальные выплаты
Виктория Руденко, "КоммерсантЪ" (Украина)
Перманентный уход страховщиков с рынка "автогражданки" вынудил народных
депутатов и профильную организацию приступить к ужесточению условий работы в сегменте.
Во-первых, будет усилен контроль над формированием резервов и гарантийных фондов
МТСБУ, а во-вторых — усложнено получение третьими лицами выплат из фондов МТСБУ.
Эксперты называют эти предложения актуальными, но не все их можно будет реализовать на
практике.
Страховщикам стоит готовиться к очередным изменениям на рынке ОСАГО. В
парламентском комитете по вопросам финансов и банковской деятельности начали
разрабатывать поправки в закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой
ответственности собственников наземных транспортных средств". "Мы хотим внедрить меры,
которые должны побороть демпинг, из-за которого у компаний не остается средств для
выплаты страховых возмещений потерпевшим",— заявил "Ъ" глава подкомитета по вопросам
страховой деятельности Андрей Пинчук.
Речь идет о возврате к идее создания фонда обеспечения страховых выплат за счет
премий по "автогражданке". Норма относительно его учреждения исчезла из текста поправок в
закон прошлой весной, когда их ветировал президент по просьбе страховщиков. Однако из-за
критической ситуации с выполнением обязательств страховых компаний участники рынка с 1
января 2013 года добровольно внедрили этот механизм в сегменте "зеленой карты"
(резервируется 45-55% от суммы привлеченных премий). "Мы посмотрим, как он работает,
исправим все недочеты, учтем пожелания участников рынка и запустим такой механизм и в
сегменте ОСАГО,— добавил Пинчук.— Единственное опасение, которое сейчас есть: кто будет
распоряжаться этими деньгами. Мое мнение, что этим должны заниматься страховщики, но в
установленных законом рамках".
Страховщики неоднозначно относятся к такой инициативе. "В прошлом году некоторые
страховые компании были против создания такого фонда, но для них это был скорее
политический вопрос",— считает президент Лиги страховых организаций Украины Наталья
Гудыма. Против этой нормы тогда выступила Украинская федерация страхования.
Действующий руководитель УФС и вице-президент СК "АХА Страхование" Андрей Перетяжко
говорит, их участники еще не обсуждали идею создания фонда. "Но от себя могу сказать, что в
этом году идея создания фонда участниками страхового рынка в целом действительно
обсуждалась, но как экстренная и временная мера. Если эту норму пропишут в законе, то она
станет постоянной",— говорит господин Перетяжко. Главный вопрос в том, кому будут
принадлежать суммы резервов, а также кто ими будет управлять. "Если средства не будут
принадлежать страховой компании, ей придется увеличивать резервы или наращивать капитал.
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Думаю, наши акционеры на такое не согласятся",— сетует господин Перетяжко. Поэтому в
парламенте готовы обсудить с СК вариант блокирования резервов на их банковских счетах.
Параллельно проект изменений в закон об ОСАГО готовят и в Моторном
(транспортном) страховом бюро Украины. "Мы работаем над усовершенствованием механизма
гарантийных выплат из соответствующих фондов, которые осуществляются в случае
банкротства страховщика. Но эти изменения не коснутся рядовых клиентов",— сообщил "Ъ"
источник в МТСБУ. Правовой комитет бюро предлагает ограничить регламентные выплаты за
вред, причиненный имуществу третьих лиц, определенным процентом от страховой суммы по
каждому пострадавшему; запретить переуступку права требования к страховщику либо к
МТСБУ. Осуществлять выплаты предложено непосредственно на счет пострадавшего, да и то
лишь в случае предварительного обращения потерпевшего в МТСБУ и подтверждения в бюро
размера убытка. Будет ограничено и количество доверенностей, переданных физическими
лицами одному лицу для получения возмещения. Кроме того, МТСБУ хочет получить право
повторно оценивать размер ущерба и, при необходимости, обращаться в суд с иском о
пересмотре размера ущерба, установленного решением суда, с восстановлением срока
обжалования решения. Эксперты поддерживают изменения. "Это актуальные требования
времени. Из фондов бюро деньги должны выплачиваться потерпевшим, но складывается
ситуация, когда за счет средств страховщиков кто-то делает бизнес, а сами потерпевшие
получают лишь незначительную часть компенсации",— отмечает Наталья Гудыма.
Бюро изучает возможность обнародования информации о финансовом состоянии
страховщика, при необходимости будет устанавливать страховым компаниям временный запрет
на заключение договоров ОСАГО, временно лишать членства и изымать бланки полисов. В
МТСБУ даже предлагают обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить
действия руководства СК "Украинская экологическая страховая компания", "Лафорт",
"Добробут", "Райп", "Городская", "ИнтерТрансПолис", "Инвестсервис". Проверка также должна
охватить действия компании "Финанс-Лайн", которая принимает заявления на выплату
возмещений ряда этих СК, и "Маркс. Капитал", занимающейся выкупом долгов СК.
Проверяющие должны проконтролировать наличие в действиях страховщиков "признаков
преступлений, в частности, в связи с доведением до банкротства".
В "Маркс. Капитал" утверждают, что работают лишь в правовом поле. "Договора цессии,
которые мы заключаем с клиентами, не запрещены законодательством. Эта право прописано в
Гражданском кодексе,— отметил директор компании Сергей Процик.— Если МТСБУ все-таки
создаст прецедент и запретит переуступку прав требований, то с клиентами мы будем
заключать договоры на юридическое сопровождение". В МТСБУ нарушать законы не
намерены, несмотря на то что хотят сделать невыгодным "бизнес на страховщиках". "Пока все
предложенные инициативы только обсуждаются, как они будут реализованы в рамках
законодательства — еще неизвестно",— отметил источник в МТСБУ.
http://www.kommersant.ua/doc/2155571

Інтернет-ЗМІ
Микола Томенко вимагає знайти тих, хто не пускав пресу в Черкаську облраду
Українська правда
Генпрокуратура має розслідувати перешкоджання діяльності представників ЗМІ, які 22
березня не могли потрапити на сесію Черкаської облради.
Таке звернення направив Генпрокурору глава парламентського Комітету з питань
свободи слова та інформації Микола Томенко, повідомляє його прес-служба.
Він нагадав, що 22 березня працівники правоохоронних органів Черкаської області та
інші невідомі особи не дали представникам ЗМІ потрапити на сесію обласної ради.
"Це безпрецедентний випадок, коли невідомі особи разом з правоохоронцями не пускали
до приміщення облради не лише місцевих депутатів, а і представників ЗМІ", - уточнив політик.
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"Це пряме перешкоджання їхній професійній діяльності, адже чинне законодавство не
передбачає заборони для журналістів бути присутніми під час сесійного засідання обласної
ради", - зауважив Томенко.
При цьому, як повідомляють ЗМІ, їх не пустили не лише в зал засідань, а навіть на
територію обласного будинку рад.
Глава комітету просить провести розслідування дій працівників органів правопорядку
УМВС в Черкаській області щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів
провідних ЗМІ та з’ясувати, що за невідомі особи та на яких підставах вони допомагали
правоохоронцям блокувати вхід до облради.
http://www.pravda.com.ua/news/2013/03/27/6986515/
Ольга Боріта: «Росія - це міст для України в Китай»
ГолосUA
Міцні взаємини Росії з Китаєм - це перспектива розвитку не тільки для цих країн, але й
для України. Однак для виходу на величезний азіатський ринок українських євроінтеграторам
слід зміцнювати співпрацю з Росією, а не вести державу в Європу, яка розвалюється на очах.
Так народний депутат України фракції КПУ, член Комітету ВР з питань економічної
політики Ольга Боріта прокоментувала державний візит голови КНР Сі Цзіньпіня в Росію, під
час якого відбулася його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.
Як повідомляють ЗМІ, під час зустрічі глави двох держав обговорили питання
взаємовигідного співробітництва та подальшого розвитку стратегічного партнерства між
країнами.
На думку ж О. Боріта, візит лідера КНР Сі Цзіньпіня саме в Росію дуже символічний,
оскільки це його перший офіційний закордонний візит після обрання його лідером Китаю.
«І це однозначний сигнал усій світовій спільноті - хто насправді є головним
стратегічним партнером Китаю. А враховуючи ментальність жителів країн Сходу, які
приділяють увагу навіть найменшим дрібничкам, цей візит - «явна демонстрація того, що
економічні та культурні стосунки з Росією будуть тільки наростати. Євразійський союз, як і
Шанхайська організація співробітництва - будуть ставати більш потужними структурами», сказала вона.
До речі, про те, що китайський лідер приїхав до Росії не просто з візитом ввічливості
свідчить і оцінка міністра РФ з розвитку Далекого Сходу Віктора Ісшаєва, який зокрема
повідомив журналістам, що Сі Цзіньпін привіз конкретні пропозиції, які послужать поштовхом
для розвитку.
О.Боріта також перерахувала кілька основних факторів, які і свідчать про
перспективність і вигідність співпраці з Китаєм.
«По-перше, Китай сьогодні - це країна, економіка якої стає економікою № 1 у світі. Подруге, зростання ВВП КНР, згідно з прогнозами всіх економістів, в наступному році складе
більше 13%. По-третє, це країна з величезним ринком споживання, оскільки населення Китаю
вже наближається до 1,5 млрд. чоловік», - сказала вона.
На думку, парламентарія, позитив від тісної співпраці Росії з Китаєм може відчути на
собі і Україна, яка могла б через свого північного партнера і союзника - Росію - отримати
доступ на ринки не тільки комуністичного Китаю, але і інших південно-східних країн Азії.
«І хочу особливо підкреслити, що таке можливо лише у разі вступу України в Митний
союз. Що ж стосується азіатського ринку, то він набагато більше, ніж європейський, оскільки і
КНР, і інші азіатські країни продовжують стрімко розвиватися. В той час, як Євросоюз і США
не в силах подолати масштабну фінансову кризу, Азія і зокрема Китай виходять у світові
лідери», - зазначила вона.
За її словами, такий тісний взаємозв'язок Росії з Китаєм, яка обіцяє колосальні вигоди
для економік обох країн, - це мрія і для Європи, і для США.
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«Тільки чомусь євразійський вектор наша влада всерйоз не розглядає, а продовжує
наполегливо тягнути нас до Європи, яка, до речі, зараз просить фінансової допомоги у Китаю і
Росії. І я не виключаю, що в майбутньому ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли будемо
отримувати китайські кредити від ЄС, як ми отримуємо російський газ від Німеччини за
нижчими цінами», - підсумувала О. Боріта.
http://ua.golos.ua/ekonomika/13_03_27_olga_borita_rossiya__eto_most_dlya_ukrainyi_v_kitay
Нардеп пояснив, чому Янукович не звільняє Попова
Gazeta.ua
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов потрібен президенту
Віктору Януковичу як інструмент у реалізації політичних цілей.
Про це сказав нардеп від УДАРу Віктор Чумак.
"Він виконує для президента інші функції та завдання. Зараз це недопущення виборів у
Києві, а згодом - забезпечення президентських виборів у столиці. Ніхто тут про проблеми киян
не думає. Кому вони потрібні?! Проблема влади президента турбує набагато більше", - зазначив
він.
За словами депутата, звільнений заступник Попова Олександр Мазурчак - один із
небагатьох чиновників, який знає зсередини механізм житлово-комунального господарства і те,
як працює місто.
"Але ситуація така, що якщо навіть ще когось звільнять, то сама суть не зміниться. Бо
Попов не може керувати містом. Нам його представляли висококласним господарником та
професіоналом. Але проблеми Києва він не вирішив", - зауважив Чумак.
"Якщо дороги погані, жодна комунальна служба не справляється зі снігом, виникають
проблеми у ЖКГ, то винним є не кожен окремо взятий чиновник. Попову треба сказати: "Я не
впорався із тим, аби привести місто до ладу, тому я йду і забираю свою команду, пане
президенте, призначайте нового керманича". Це ж помітно не тільки по ситуації із снігом. От
почали будувати Поштову площу - не вистачило коштів. Як і хто рахував, куди пішли ці гроші?
Треба бути чесним і відвертим. Будь-яка нормальна людина, яка має совість, так би і вчинила.
Може, у Попова совість і є, але піти йому не дають. Кажуть: "Як ми тебе поставили, так і
знімемо. Сиди, поки це не зробимо", - наголосив "ударівець".
Політик нагадав, що зараз у Києві змінюють голів районних адміністрацій.
"Одних познімали, указів ще немає. Бо не можуть знайти нормальних адекватних людей
на посади. Хочуть знову поставити тих, хто має прописку Луганську чи Донецьку. Але Київ же
чужих не прийме. Навіщо це робити?!", - додав нардеп.
http://gazeta.ua/articles/politics/_nardep-poyasniv-chomu-yanukovich-ne-zvilnyaepopova/489443
Геннадий Москаль: «Балога "кинул" известного скульптора»
Обозреватель
Народный депутат из фракции "Батьківщина" Геннадий Москаль просит украинских
меценатов и Министерство культуры помочь известному скульптору, которого "кинул" Виктор
Балога.
Как сообщает пресс-служба депутата, речь идет об известном скульпторе, "короле
мрамора" Николае Шматько.
По словам Москаля, летом 2012 года из-за постоянных конфликтов с луганскими
властями скульптор переехал в Мукачево вместе с семьей и коллекцией произведений
искусства.
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"Виктор Балога пообещал ему выделить в Мукачево жилье, мастерскую, построить
современную галерею и "дать возможность творить на благо Закарпатья и Украины", подчеркнул оппозиционер.
Однако Балога выполнил далеко не все обещания - только организовал переезд и
выделил для проживания несколько квартир.
"До выборов, во время которых Балога проводил в Раду свое численное семейство, вся
эта благотворительная деятельность активно рекламировалась в СМИ, однако после дня
голосования о Шматько быстро забыли", - добавил Геннадий Москаль.
Кроме того, окружение Балоги организовало в СМИ настоящую травлю скульптора, а
также всевозможные собрания местных "интеллигентов", которые начали осуждать и порочить
Шматько.
Москаль утверждает, что недавно от скульптора потребовали
"освободить предоставленные ему помещения и убираться из области прочь".
В связи с этим нардеп от "Батьківщини" призвал украинских меценатов, Минкультуры, а
также закарпатскую власть с просьбой срочно вмешаться в ситуацию.
"Помочь господину Шматько, а также организовать охрану его бесценной коллекции,
которая через "братков" Балоги может существенно пострадать", - сказал Геннадий Москаль.
http://obozrevatel.com/politics/43751-moskal-baloga-kinul-izvestnogo-skulptora.htm

Блоги
Анатолій Гриценко: «Не того відставили...»
pravda.com.ua
Сьогодні Олександр Попов відправив у відставку свого першого заступника Олександра
Мазурчака. На нього поклали відповідальність за всі негаразди останніх днів...
Що тут сказати? Вчинок Попова вважаю нечесним і кон'юнктурним. Він лише
підкреслив неадекватність амбіцій Попова і страх відповідальності.
Не Мазурчак, а саме Попов сьогодні мав би покласти на стіл заяву про відставку.
Натомість він миттєво прийняв відставку заступника...
Очевидно, посада голови КМДА і неадекватні претензії на мерство вплинули на Попова
не кращим чином.
Професійно, Попов не зміг дорости до управлінця високого рівня, гідного керувати
столицею. Водночас, Попов втратив свої людські якості, які раніше вирізняли його в Уряді
Януковича.
Приклад із Мазурчаком – це не відповідальність чи професійність Попова, це ситуативне
скидання ним "людського баласту", нічого більше.
Пам'ятаю іншого Попова, з яким довелося працювати в Уряді. Той Попов, міністр ЖКГ,
намагався робити свою справу чесно і професійно, він напевно не прийшов на пост міністра
красти, його діяльність не супроводжували корупційні скандали.
А Попов нинішній? Знаючи про стихію, що насувається на Київ, усвідомлюючи (на
прикладі Західної України кількома днями раніше) масштаби і наслідки стихії, тим не менше
він кидає столицю і їде закордон на відпочинок.
Замість себе залишає заступника, який не має досвіду управління тримільйонним містом,
не має належного впливу на підлеглих чиновників, не може на рівних спілкуватися з членами
Уряду, міністрами-силовиками...
Більше того, як виявилося, Мазурчак і Києва ще толком не знає: причиною зриву
поховань на Північному цвинтарі він назвав пробки на...Житомирському шосе?!
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За відсутності Попова, поки той не повернувся до Києва, за вкрай екстремальних умов
Мазурчак робив те, що знав і що вмів. Цього недостатньо для подолання наслідків стихії, це
вже всім очевидно. Мазурчака відставили. Але...
Відповідальність за Київ несе Попов, не Мазурчак. Перед Урядом і Президентом, які
його призначили, а головне – перед мільйонами киян (і не тільки киян), які від бездарного
керівництва Попова постраждали і продовжують страждати.
Попов не стане мером, не оберуть його кияни. Сьогодні кращий вихід для Попова, аби
зберегти обличчя і залишки авторитету за попередню діяльність – це добровільна відставка.
Швидко і без зволікань, не чекаючи мітингів і протестів!
http://blogs.pravda.com.ua/authors/grytsenko/515206410adcc/
Олег Ляшко «Піти має Попов, а не «стрілочники»
корреспондент.net
Звільнення першого заступника голови КМДА Олексадра Мазурчака та кількох
дрібніших чиновників - це пошук "стрілочників".
Піти має Попов, який як голова КМДА несе персональну відповідальність за безлад,
який робиться у столиці. За чотири дні Попов не зміг почистити місто, хоча обіцяв - максимум
до ранку понеділка. Сьогодні вже середа, але водії знову стоять у десятибальних заторах. Чим
він займався увесь цей час - в бані парився, спав під теплою периною? Чи може сподівався, що
сніг сам по собі розтане? Комунальні служби на чолі з Поповим займаються не зрозуміло чим.
Складається таке враження, що єдині люди, які реально чистять місто - це волонтеридобровольці.
Мені цікаво - а скільки під цей шумок буде вкрадено бабла з бюджету? З цього приводу
сьогодні ж направлю депутатське звернення і нехай Попов розкаже, скільки за цих три дні
"освоєно" бюджетних коштів. Думаю, на людському горі не один чиновник нагрів руки.
Я не дам цим казнокрадам продовжувати дерибанити Київ! Геть руки від столиці! Якщо
ви не можете навести тут порядок, тоді його наведу я.
http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/liashkooleh2/a102791
Микола Княжицький " Что это было"? Звичайний шовінізм»
pravda.com.ua
Ось фрагмент з інтерв"ю Познера газеті "Сегодня" у день, коли він став "Людиною року"
в Україні. "- Кто для вас украинцы?
- Когда я делал фильм об Италии, в Неаполе у меня было интервью с мафиози. Я
спросил у него: "Вы когда-нибудь убивали?". Он ответил: "Следующий вопрос". Я решил, что
он меня не понял. Я повторил. Он пристально посмотрел на меня и сказал: "Следующий
вопрос!". Вот и я также не могу ответить на ваш вопрос. Я очень плохо знаю Украину, я не жил
среди украинцев. Я только знаю – пусть это и не вызовет большой любви ко мне, – что в
сталинских лагерях было много украинцев. Среди надзирателей. Говорит ли это о чем-то? Не
знаю. Поете вы много и замечательно, едите вкусно. Но я не совсем понимаю вашу ситуацию с
языком: вот сегодня меня в гостинице, где я живу, официантка на русском спросила: "Вам
меню на английском или на украинском? На русском у нас нет". Что это было?" А тепер
запитання: Що це? Незнання історії? Патологічна ксенофобія? Чому журналіст мовчки з цим
погоджується,а редактор мовчки ставить в номер? Чому у той же день,в суботу,коли вийшло це
інтерв"ю його визнають" Людиною року "в Україні і ніхто з учасників церемонії не протестує і
не робить зауваження? Засуджуючи расизм чи антисемітизм, ми не можемо залишатися
байдужими до антиукраїнських висловів,тим більше-в Україні та ще й нагороджувати носіїв
антиукраїнської ксенофобії.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/knyazhytsky/51516e081a00c/
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Телебачення і радіомовлення
Укласти у листопаді угоду Про Асоціацію з ЄС Україні допоможе досвід і
підтримка Польщі та Литви
ICTV, Факти
Інна ШЕВЧЕНКО, ведуча: Укласти у листопаді угоду Про Асоціацію з ЄС Україні
допоможе досвід і підтримка Польщі та Литви, - заявив спікер парламенту Володимир Рибак у
Варшаві, де він перебуває з офіційним візитом. Втім голова Верховної Ради підкреслив, що
головне – виконати зобов’язання, взяті перед Євросоюзом. Результати треба продемонструвати
вже у травні. Для цього, на думку Рибака, більшість і меншість в українському парламенті
повинні порозумітися та ухвалити необхідні закони, які забезпечать людям європейські
стандарти життя. Також сьогодні у Польщі йшлося і про безвізовий режим з Євросоюзом. Про
все це делегація українських парламентарів говорила з польським Президентом Броніславом
Комаровським та спікером сенату Богданом Брусевичем.
Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Все залежить від держави
України, як ми виконаємо свої обов’язки. Я вірю в те, що і влада почує опозицію, і опозиція
почує владу".
Підписання угоди про асоціацію з ЄС може відбутись уже у листопаді 2013 року
ТРК Ера, Підсумки
Олена КИРИК, ведуча: Підписання угоди про асоціацію з ЄС може відбутись уже у
листопаді цього року. Звісно, якщо Україна виконає всі необхідні вимоги. Про це йшлось на
п’ятому засіданні міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща у Варшаві.
Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Міжпарламентська асамблея Верховної Ради
України, Сейму Литовської республіки та Сейму і Сенату Республіки Польщі була створена ще
у 2005 році, аби вирішувати спільні для країн питання. З тих пір Польща та Литва – головні
захисники України в ЄС. За 8 років роботи на засіданнях асамблеї було ухвалено низку
декларацій про розвиток східного партнерства та енергобезпеку Європи. Сьогодні говорили про
євроінтеграційні наміри України. Європа вітає ухваленням українським парламентом заяви
щодо євроінтеграції. Там сподіваються, що Україна виконає решту вимог необхідних для угоди
про асоціацію, – заявив на асамблеї глава Литовського Сейму. Саме Литва головуватиме у ЄС у
другій половині цього року, коли і буде вирішуватись доля угоди.
Відас ГЯДВІЛАС, голова Сейму Литовської Республіки: "У нас спільні пріоритети –
євроінтеграційні прагнення України. Ми сподіваємось, що угода буде підписана не колись у
далекому майбутньому, а вже цієї осені у Вільнюсі на саміті".
Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Спікер Верховної Ради Володимир Рибак
подякував Польщі та Литві за підтримку. І висловив сподівання на їх підтримку щодо інтеграції
країни в євроспільноту.
Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Україна – добрий сусід в єдиній
Європі. І стратегічною метою України залишається набуття повноправного членства у
Європейському Союзі. Ми сподіваємось, що під час литовського голосування у Європейському
Союзі у листопаді цього року завдяки підтримці і польських, і литовських друзів нам вдасться
досягнути прогресу".
Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Володимир Рибак запевнив: Україна вже вийшла
на фінішну пряму підготовки до асоціації з ЄС. І розглядає її ефективний інструмент
політичних та економічних перетворень.
Верховна Рада першочергово розгляне законопроекти, ухвалення яких вимагає
Євросоюз
УТ-1, Новини
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Світлана ЛЕОНТЬЄВА, ведуча: Верховна Рада першочергово розгляне законопроекти,
ухвалення яких вимагає Євросоюз. Вони потрібні для підписання у листопаді Угоди про
асоціацію України та ЄС. Про це у Варшаві на засіданні міжпарламентської асамблеї
законодавців України, Польщі та Литви заявив український спікер Володимир Рибак. За його
словами, ключові питання, на яких зосередяться депутати, - боротьба з корупцією, а також з
різноманітними проявами дискримінації. Голова Верховної Ради розраховує, що документи
підтримає як більшість, так і опозиція.
Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Ми повинні виконати у квітнітравні свої зобов'язання перед Європейським Союзом і головне, що ми вивчаємо досвід держав
Польщі, Литви. Щоб угода у листопаді була підписана, а за угодою йде потім ратифікація всіх
країн. І все буде залежати від України, як ми зуміємо попрацювати".
Опозиція і влада не поспішають імена своїх кандидатів на крісло мера столиці
Перший дiловий, Новини
Дар’я ДІЄГУЦ, ведуча: Вибори мера Києва будуть, проте, чи цього року, чи 2015-го –
невідомо. Відтак і опозиція, і влада не поспішають імена своїх кандидатів.
Кореспондент: Хто стане наступним мером Києва, експерти не поспішають із
прогнозами. Нині навіть дата виборів точно не відома, а тому і говорити, хто ж очолить
столицю, зарано.
Віталій БАЛА, політолог: "Ситуація в Україні – як соціально-економічна, так і політична
– настільки нестійка, що навіть якщо би ми замірювали рейтинги сьогодні, тиждень тому, вони,
з моєї точки зору, абсолютно би відрізнялися".
Кореспондент: Опозиціонери тим часом заявляють: Конституційний суд нібито уже
отримав вказівку перенести вибори на 2015-й. Однак експерти впевнені, що з цим питанням
баритися не варто, і вибори мають відбутися вже цього року.
Сергій БЕЛАШКО, експерт: "В конце июля-в начале августа. То есть это будет, мне
кажется, для власти оптимальное решение. Если выиграть, то выиграть вот сейчас, потому что
чем дальше, тем это будет все сложнее и сложнее, если проиграть, то проиграть более-менее
достойно".
Кореспондент: Наразі головні суперечки серед політологів точаться лише над тим, яким
же має бути наступний мер – політиком чи господарником.
Сергій БЕЛАШКО, експерт: "Был бы лучше мэр-хозяйственник, который знает глубоко
проблемы города, который работал на этой земле".
Віталій БАЛА, політолог: "З приводу мер-політик чи господарник. Безумовно,
технологічно вести кампанію краще, щоб мер був господарником, але для мене особисто це,
насправді, не зовсім правильно, бо керівник столиці в ієрархії – це четверта люди в країні, може
бути просто господарником".
Кореспондент: Однак будь-які прогнози невдячні до рішення Конституційного суду, кажуть політологи. Там мають вирішити, яким бути виборам мера. Якщо волевиявлення буде
дочасним, і керувати містом доведеться менше 2 років, крісло столичного голови і політиків, і
господарників може не зацікавити.
На опозиційних нардепів тиснуть
5 канал, Час новин
Ігор ТАТАРЧУК, ведучий: На опозиційних нардепів тиснуть – погрожують їм та
залякують родини із вимогою вийти із "Батьківщини". За словами заступника лідера фракції
Олександра Турчинова, вже троє народних обранців поскаржилися йому на те, що їх
спонукають залишити опозиційну фракцію в парламенті. Однак називати прізвища цих
депутатів у "Батьківщині" відмовилися.
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Олександр ТУРЧИНОВ, перший заступник голови партії "Батьківщина": "Залякування
не тільки безпосередньо депутатів, але й членів їх родин, які займаються економічною
діяльністю тощо, в тому числі і спроби підкупу. Коли цей тиск не припиниться, безумовно, і
прізвища, і самі депутати будуть краще говорити за себе".
Снег как способ заработать политические очки
ТРК Украина, События
Елена КОТ, ведущая: Снег как способ заработать политические очки. Оппозиция на
ближайшем заседании парламента будет требовать окончательного утверждения постановления
о назначении на 2 июня выборов в Киеве. Мол, снежный коллапс еще раз доказал, что ни глава
горадминистрации, ни горсовет управлять мегаполисом не в состоянии. С единым кандидатом
на пост столичного градоначальника в оппозиции еще не определились.
Арсений Яценюк, глава фракции «Батьківщина»: «За нашими даними, Конституційний
суд України отримав вказівку прийняти рішення про те, щоб перенесли вибори Києва на 2015
рік. і це в першу чергу пов’язано з тим, що влада чудово розуміє про те, що вони ці виори
програють з тріском».
Лидеры оппозиции заявляют, что большинство хочет перекупить их депутатов
Интер, Подробности
Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: Шантаж и подкуп. Депутатов-оппозиционеров
пытаются переманить на сторону парламентского большинства. Лидеры оппозиции Арсений
Яценюк и Александр Турчинов заявляют - трое депутатов даже написали заявления
руководству фракции "Батьківщина" о прессинге со стороны регионалов. Но фамилии своих
однопартийцев назвать отказались. В Партии регионов обвинения отвергают. Говорят, таким
образом оппозиционеры пытаются объяснить выход депутатов из фракции.
Александр ТУРЧИНОВ, председатель политсовета Объединенной оппозиции
"Батьківщина": "Ми маємо уже три офіційні заяви наших депутатів щодо їх переслідування,
щодо тиску на них з метою вийти із фракції і приєднатися до більшості. Ми заявляємо, що цей
політичний шантаж демонструє обличчя цієї влади".
Михаил ЧЕЧЕТОВ, первый заместитель председателя фракции Партии регионов: "Это
чистая брехня, это попытка спасти свое лицо. Не мы их агитируем, а они своей, я бы сказал,
разрушительной позицией выталкивают нормальных людей из своей фракции - человек пришел
работать, а его заставляют водку пить и вареники есть ночью, трибуну блокировать, головой об
стенку биться".
Опозиція просить Італію дати притулок Романюку
Бі-Бі-Сі (Україна)
Опозиційна партія "Батьківщина" направила італійській владі інформацію, у якій надає
докази політичних переслідувань представників опозиції.
Як повідомив журналістам у вівторок голова політради об’єднаної опозиції Олександр
Турчинов, інформацію надіслано у зв'язку із очікуваним розглядом судом в Італії питання про
екстрадицію представника партії Віктора Романюка.
За словами пана Турчинова, Віктор Романюк попросив політичного притулку в Італії.
Він балотувався до Верховної Ради у 2012 році в окрузі № 94 у Київській області,
змагаючись за перше місце із представницею Партії регіонів Тетяною Засухою.
Олександр Турчинов підтвердив, що рішення виїхати з України Віктор Романюк ухвалив
після того, як проти нього було порушено кримінальну справу. В "Батьківщині" не
сумніваються, що ідеться про політичне переслідування опонента влади.
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"Ми сподіваємося, що італійська влада, італійське правосуддя об’єктивно розгляне це
питання і, як раніше було щодо політичних біженців, також будуть ухвалені об’єктивні
рішення", - сказав Олександр Турчинов.
Він висловив переконання, що переслідування Віктора Романюка, а також Аркадія
Корнацького, який балотувався в окрузі №132, - це "виключно вмотивовані переслідування
людей, які впевнено перемогли і готові ще раз підтвердити свою перемогу".
22 березня Віктора Романюка затримали в Мілані за поданням Генеральної прокуратури
України. За даними міліції, відносно нього ведеться слідство у зв'язку зі звинуваченнями у
привласненні чужого майна в особливо великих розмірах.
Цього ж дня Шевченківський райсуд Києва мав обрати запобіжний захід для Віктора
Романюка, але засідання перенесли на початок квітня.
Віктор Романюк не зміг довести у судах свою перемогу над Тетяною Засухою в округу
№94 у Київської області.
Спочатку на підставі опрацьованих 100% протоколів переможцем було названо Віктора
Романюка, який перемагав із відривом у майже 10 тисяч голосів. Але після цього Тетяна Засуха
оскаржила рішення окружної виборчої комісії (ОВК) і домоглися перерахунку голосів на низці
дільниць. Після цього ОВК визнала недійсним голосування на 27-и дільницях округу. Як
твердили тоді в опозиції, таким чином було скасовано волевиявлення близько 30 тисяч жителів
області.
Після судових суперечок Центральна виборча комісія Клацнути назвала цей округ одним
із п'яти, де результати виборів встановити неможливо.
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