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Друковані видання
Володимир Рибак: «Щоб законопроекти були підготовлені фахово, попередньо їх
мають розглядати комітети»
"Голос України"
Під час погоджувальної ради лідери фракцій та голови комітетів зажадали від уряду
виступити перед парламентом з інформацією щодо готовності до можливих наслідків повеней
та фінансування протипаводкових заходів. Депутати стурбовані бездіяльністю місцевих органів
влади. Присутній на зібранні Перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов запевнив, що уряд
до повені готовий. До порядку денного внесено понад 80 питань, однак чи працюватиме
парламент нинішнього тижня в нормальному законотворчому режимі — це питання
залишається відкритим. Адже більшість проектів законів та постанов, які планується винести на
розгляд сесійної зали, мають відверто політичний характер.
Урядові не раз перепадало на горіхи під час погоджувальної ради. Представники
опозиційних фракцій обурювалися, що депутатів не допускають до участі в засіданнях Кабінету
Міністрів, що деякі засідання уряду проводяться закрито в таємному режимі — про це вже не
перший тиждень говорить лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок. А під час години запитань
до уряду в парламенті міністри «відбуваються» формальними звітами з папірця. На початку
погоджувальної ради лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк запропонував розпочати
пленарний тиждень з розгляду питання про повені в Україні, запросивши до парламенту уряд
на чолі з Прем’єр-міністром, віце-прем’єрами та профільними міністрами, щоб люди змогли
почути відповідь, чи Україна готова до повені, і чи її громадяни можуть почуватися
захищеними та розраховувати на допомогу.
У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов порадив усім присутнім
зберігати спокій і дещо вгамувати політичну риторику. Він запевнив, що жодних «таємних»
засідань, про які говорить опозиція, Кабінет Міністрів не проводить. За його словами,
щопонеділка в Кабміні справді проходять так звані «малі засідання», на яких обговорюються
питання, які потім буде винесено на затвердження Кабінету Міністрів. Однак вони тривають
відкрито і за участі народних депутатів. «Я не розумію, як непрацюючий парламент може
допомогти уряду вирішити питання», — сказав лідер регіоналів. Водночас він зазначив, що
майже всі вимоги опозиції щодо порядку денного другої сесії Верховної Ради сьомого
скликання, за який депутати голосуватимуть сьогодні першим питанням, враховано. О.
Єфремов також наголосив на потребі прийняти нинішнього тижня у першому читанні всі
законопроекти щодо євроінтеграції.
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Пролунало декілька пропозицій щодо години запитань до уряду: регіонали
запропонували розглянути питання про стан справ у сільському господарстві, ситуації в АПК,
«Батьківщина» — про виконання доходів та видатків державного бюджету, комуністи — про
наслідки вступу України до СОТ. Остаточне рішення — за лідерами фракцій, які зберуться на
ще одну погоджувальну раду.
Не менш резонансне питання, яке розглядатиметься нинішнього пленарного тижня, —
зміни до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності. На розгляді в парламенті
перебуває два відповідні законопроекти: один передбачає скасувати недоторканність лише з
народних депутатів, другий — також і з президента та суддів.
До розкладу засідань парламенту нарешті потрапили законопроекти про скасування
пенсійної реформи. Таких нині у Верховній Раді три. Саме це є основною вимогою фракції
КПУ, котра з минулого тижня відмовилася брати участь у будь-якому голосуванні. Опозиційні
фракції також підтримують скасування пенсійної реформи, яка передбачає вихід на пенсію
жінок у 60 років.
Залишається гострим і невирішеним і питання про призначення виборів столичного
міського голови. Фракція «Батьківщина» наполягала розглянути проект постанови про
призначення виборів у Києві в другому читанні вже сьогодні, у вівторок, не дочекавшись
рішення профільного комітету та висновку Конституційного Суду. Негайного розгляду
постанови про вибори в Києві також вимагають фракції «УДАР» і «Свобода».
Натомість розгляд законопроектів щодо євроінтеграції, які передбачалося розглядати у
вівторок, опозиція забажала перенести з вівторка на четвер, що здивувало Голову Верховної
Ради. А. Яценюк запропонував зібрати у кабінеті глави парламенту ще одну нараду за участю
міністра юстиції та обговорити всі законодавчі акти щодо євроінтеграції. В. Рибак лише розвів
руками — чому опозиція відтягує розгляд законів, які спроможні об’єднати різні політичні
сили?
Опозиція також стурбована інформацією про збір підписів щодо відставки заступника
Голови Верховної Ради України Руслана Кошулинського. Хоча А. Яценюк назвав це
«першоквітневим жартом». Адже посада одного із заступників глави парламенту за
Регламентом належить опозиції.
«УДАР» хоче нарешті почути в парламенті послання Президента України до Верховної
Ради та українського народу і звіт Кабінету Міністрів, бо 31 березня вже минули терміни, коли
їх треба було подати до парламенту. Лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко також ініціює
ухвалити проект закону про порядок імпічменту Президента, який діятиме незалежно від
прізвища президента, та розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів через
безпорадність перед природною негодою та вигнання депутатів із засідання уряду.
«Свобода» висловила стурбованість, що з порядку денного сесії зник проект постанови
про вшанування жертв Голодомору 1932-33 років, хоча цьогоріч відзначатиметься 80-та
річниця цієї трагедії. Лідер «Свободи» Олег Тягнибок запропонував також розглянути проекти
постанов про політичну відповідальність міністрів внутрішніх справ, міністра освіти та голови
СБУ, про звільнення членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення, терміни
повноважень яких уже завершилися, про забезпечення стабільності роботи підприємств
енергетичної галузі та інші.
Представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко заявив: щорічне
Послання глави держави до парламенту та до українського народу перебуває на завершальній
стадії підготовки і найближчим часом надійде до парламенту. Присутній на погоджувальній
раді Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов запевнив, що жодних таємних нарад
уряд не проводить.
Глава парламенту Володимир Рибак підрахував, що під час погоджувальної ради було
запропоновано додатково включити до порядку денного близько 50 проектів законів і постанов,
тож закликав усі питання спочатку розглянути та узгодити в комітетах.
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=285835
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Неприкосновенность опять тронула депутатов
Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина)
Открыв заседание согласительного совета лидеров депутатских фракций и глав
комитетов, Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил присутствующим, что на
текущей неделе парламент должен рассмотреть 89 вопросов.
— Нам необходимо согласовать изменения в составе комитетов, а также определиться с
проведением местных выборов — в том числе выборов киевского городского председателя и
городского совета,— констатировал Рыбак.
Несмотря на заявление спикера, тема киевских выборов вчера внезапно отошла на
второй план. Председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк потребовал первым
вопросом во вторник заслушать отчет премьер-министра Николая Азарова о подготовке к
весеннему половодью.
— Необходимо, чтобы нам доложили о готовности Украины к паводкам! — решительно
заявил Яценюк.
В оппозиции предложили рассмотреть проект постановления N1030 о назначении на 2
июня выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета сразу после отчета премьера.
На этом предложения оппозиции к повестке дня Рады закончились. Арсений Яценюк
заверил собравшихся, что фракция "Батькивщина" поддержит четыре законопроекта,
касающихся европейской интеграции Украины, отмену пенсионной реформы, на которой
настаивают не только представители меньшинства, но и коммунисты, а также законопроект
N0977 о лишении депутатов неприкосновенности.
— Мы надеемся, что наши политические оппоненты поддержат лишение
неприкосновенности президента и судей, а также законопроект об импичменте Президента! —
заявил лидер "Батькивщины".
Глава фракции Партии регионов Александр Ефремов дал понять, что оппозиции не стоит
рассчитывать на поддержку большинства:
— Если мы завяжем все это в единый узел, то вопрос о лишении депутатов
неприкосновенности не будет решен!
Несмотря на насыщенную повестку, больше всего споров вызвала тема выступлений
министров в ходе пятничного "часа вопросов к правительству". Александр Ефремов предложил
заслушать информацию о состоянии АПК и "положении дел в сельском хозяйстве",
представители оппозиции настаивали на отчете министра финансов Юрия Колобова "о
выполнении доходов и расходов государственного бюджета".
— Правительство продолжает проводить тайные заседания по понедельникам! Сегодня с
заседания выгнали двух наших депутатов — Александра Мирного и Юрия Сиротюка! Их надо
немного опустить на землю! — возмутился председатель фракции "Свобода" Олег Тягныбок.
После этих слов оппозиция потребовала включить в повестку дня проект резолюции о
недоверии правительству, ранее зарегистрированный в парламенте.
— После "часа вопросов к правительству" мы отправим правительство в отставку! —
пригрозил Арсений Яценюк.
Представители большинства не одобрили эту инициативу.
— Мы решим этот вопрос позже,— сказал Владимир Рыбак, резко сменив тему.
В Партии регионов сомневаются, что вопрос отставки правительства будет
рассматриваться в пятницу. После заседания согласительного совета лидеры фракций
собрались на совещание в кабинете спикера Владимира Рыбака, где согласовали спорные
вопросы повестки дня. "Решено, что в пятницу в ходе "часа правительства" будет заслушана
информация о состоянии АПК, но, учитывая обеспокоенность оппозиции угрозой паводка, в
Раде выступит руководитель Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций Михаил
Болотских. Он расскажет о готовности страны к паводку",— рассказал один из участников
совещания.
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После заседания согласительного совета Александр Ефремов выразил надежду на то, что
на этой неделе "парламент будет работать конструктивно хотя бы в вопросах европейской
интеграции". Впрочем, во многом это будет зависеть и от самой Партии регионов, которая пока
не намерена отказываться от своей инициативы направить в отставку вице-спикера Руслана
Кошулинского, избранного от оппозиции. По словам Владимира Рыбака, соответствующий
проект постановления Рады подписали более 160 народных депутатов. "Он — один из
заместителей председателя Верховной рады, поэтому я еще буду думать ",— сообщил " Рыбак.
http://www.kommersant.ua/doc/2160130
Выборы не уложились в сроки
Александр Радчук, "КоммерсантЪ" (Украина)
О том, что выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета уже нельзя
провести 2 июня, как планировалось, вчера заявил председатель Комитета Верховной Рады по
вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания. Он
отметил, что даже в случае принятия постановления о проведении выборов 2 апреля оно будет
опубликовано и вступит в силу не ранее 3 апреля. "Таким образом, будет нарушен 60-дневный
срок проведения избирательной кампании. 2 июня уже не является датой проведения выборов в
Киеве",— сказал Жвания на заседании согласительного совета.
Следует отметить, что проект постановления о выборах остался в повестке дня Рады.
Правящее большинство предложило рассмотреть документ в четверг, 4 апреля. Представители
оппозиции с этим категорически не согласны и требуют провести голосование по
постановлению сегодня, 2 апреля. В поддержку решения о назначении выборов мэра и
депутатов Киевсовета партии "Батькивщина", УДАР и "Свобода" собираются провести митинг
у здания Верховной рады. По словам народных депутатов из оппозиции, в случае провала
голосования о назначении выборов в Киеве им остается рассчитывать только на поддержку
киевлян в проведении акций протеста. "Именно поэтому мы призываем киевлян 2 апреля
прийти к Верховной Раде. Если часть депутатов в парламенте против назначения выборов в
Киеве и местного самоуправления как такового, то, очевидно, свое слово должен сказать
народ",— заявил народный депутат Вячеслав Кириленко.
Депутаты фракции ПР поддерживают заявление Жвании и считают, что дату выборов
можно будет назначить только после решения Конституционного Суда, в который они
обратились с представлением. "Для начала мы хотим, чтобы КС дал четкий ответ на вопрос:
сейчас выборы в Киеве внеочередные или очередные? Если это очередные выборы, то они
скорее всего должны состояться в один день с местными выборами по всей Украине в 2015
году, а если внеочередные — тогда суд должен дать свои разъяснения",— сказал народный
депутат Владимир Олийнык.
В оппозиции заявляют, что их политические оппоненты лукавят. Народный депутат
Юрий Одарченко, знакомый с содержанием конституционного представления ПР, отметил, что
в нем идет речь только об очередных выборах, которые, согласно закону, должны пройти
осенью 2015 года. Вчера стало известно, что КС начал рассмотрение представления народных
депутатов от ПР. "По нашим данным, КС получил указание принять решение о том, чтобы
перенести выборы в Киеве на 2015 год",— заявил вчера глава фракции "Батькивщина" Арсений
Яценюк после заседания согласительного совета, отметив, что власть намерена всячески
затягивать рассмотрение в парламенте постановления о столичных выборах.
http://www.kommersant.ua/doc/2160542
Вибори: в чому полягає інтерес киян?
Іван Капсамун, «День»
Опозиція закликає киян прийти сьогодні до Ради і захистити свої права. З одного боку,
нормальна практика — вимагання громадянами виконувати їхні права, в даному разі, обирати
собі місцеву владу в столиці. З іншого боку, це обов’язок політиків забезпечувати ці права.
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Буквально нещодавно вони отримали такий мандат довіри від виборців на виборах до
Верховної ради. Працюйте. Але ж ні, кожен — і влада, і опозиція — намагаються максимально
виграти в цій ситуації. Влада — тому що немає підтримки в Києві (особливо після останнього
снігопаду), проте має кандидата — Попов. Опозиція ж — немає визначеності з єдиним
кандидатом (поки лише обіцянки), але має підтримку.
Тож за кого мають вийти кияни під Раду 2 квітня і чому? «Кількість людей під стінами
Верховної Ради буде приблизно такою ж, як під час акцій «Україно, вставай!», — коментує
голова компанії Research & BrandingGroup Євген Копатько. — В Києві навіть можливо вдасться
зібрати більше людей. Але акція на підтримку виборів мера Києва — не стільки ініціатива
опозиції, скільки інтерес киян. Загалом, проведення мітингів та акцій не входить до переліку
функцій парламентаря. Його завдання — думати головою, а не виступати на мітингах. Навіть
якби опозиція оголосила єдиного кандидата на мера, це нічого б не змінило. Потрібно
вирішувати проблеми Києва, а не збирати людей».
Проблеми Києва має вирішувати влада. Наскільки ефективно вона це робить говорить її
рейтинг. А от щодо опозиції, яка претендує на звання якісної альтернативи, то тут до неї не
менше запитань. Чому не добивалися призначення виборів в столиці раніше? Чому затягували
до останнього? Блокування, мітинги — так виглядає сьогодні діяльність опозиції. Домоглися
персонального голосування («УДАР») — це добре, а як бути з іншими проблемами?
«Опозиція має значну підтримку в Києві, але участь у мітингах не пов’язана лінійно з
підтримкою чи протестними настроями, — говорить директор соціологічної служби Центру ім.
Разумкова Андрій Биченко. — Кияни радше вийдуть, по-перше, для того, щоб відстояти
конкретні принципи, а, по-друге, висловитися проти влади. В існуючих умовах особистісний
момент, тобто визначення кандидата для подальших виборів, відіграватиме незначну роль. Це
питання матиме значення для громадян безпосередньо під час виборів. Теоретично,
каталізатором для активізації людей можуть стати і погодні умови, які склалися в місті».
Влада сьогодні в один голос говорить, що хоче виборів.
Микола Азаров, глава Кабміну: «Я за вибори мера. Коли вони будуть — має визначити
Верховна Рада. Головне, щоб кияни не обрали нового Леоніда Михайловича Черновецького»,
— повідомляє «Интерфакс-Украина».
Володимир Рибак, спікер Верховної Ради: «На мій погляд, вибори у Києві треба
проводити, тому що в кінці травня закінчується термін повноважень міської ради, немає вже рік
міського голови. Треба визначатися: чергові або позачергові вибори. Але парламент, всі
політичні сили, повинні знайти взаєморозуміння , проголосувати і йти на вибори» (там само).
Вчора ми звернулися до прес-служби голови КМДА Олександра Попова, аби він
відреагував на тему київських виборів (мітингу киян біля ВР, дій столичної влади під час і після
природних катаклізмів), але нам пояснили, що отримати коментар так швидко нереально (зараз
у голови КМДА дуже щільний графік), тому спочатку треба написати запит. Запит ми,
звичайно, відправили, але відсутність мобільної реакції, позбавляє громадян вчасно отримувати
необхідну інформацію і відповіді на запитання. А поки можемо згадати попередні заяви
Олександра Попова, який казав, що готовий до виборів і навіть впевнений, що переможе.
«Головне, призначте вибори», — звертається він до депутатів.
Чи почують останні заклики Попова? Як депутати з більшості ставляться до мітингу
опозиції? «Інтереси яких людей повинні бути враховано? — відповідає запитанням на
запитання представник фракції Олег Зарубінський Партії регіонів. — Тих, яких зібрав Яценюк,
Тягнибок, Кличко? Оскільки вони ініціювали цю акцію, відповідно й вимоги будуть їхні:
«Вперед до влади!». Звісно, люди мають право на мирні зібрання, але вимоги лунатимуть
Яценюка і компанії. А які саме інтереси киян? Якщо вони хочуть — будуть обирати собі
владу».
З усього видно, що питання виборів в Києві — це питання чергового компромісу. Або
він буде досягнутий і парламентарі разом ухвалять спільне рішення (зрозуміло, що це вже не
буде 2 червня), або влада в черговий раз «ламатиме через коліно», тобто за допомогою
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Конституційного суду відтермінує вибори на 2015 рік. Вчора з’явилася інформація, що КС 29
березня розпочав розгляд подання депутатів від ПР щодо дати виборів у Києві.
«За даними різних досліджень, як опозиція, так і влада мають не найвищий рівень
довіри, — продовжує Копатько. — Жодна політична сила не зможе вирішити політичні
завдання, які стоять перед країною, самостійно — потрібно досягати національного компромісу
й компромісу еліт. На жаль, з цим найбільша проблема: ми маємо колосальний внутрішній
конфлікт й ця політична криза не надає додаткових можливостей країні»…
http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/vibori-v-chomu-polyagaie-interes-kiyan
Великі гастролі
Мар'яна П'єцух, "Україна молода"
Почалася ця кампанія 9 березня, на день народження Кобзаря, коли біля підніжжя
пам’ятника Шевченку в Києві українська опозиція традиційно провела свій мітинг. Посварила
владу, згадала завжди актуальне «Борітеся — поборете», а наостанок несподівано оголосила
про якесь «повстання за графіком». «Ми оголошуємо народні віча та народне повстання проти
цього режиму», — погрозив лідер фракції ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Революція? Та невже? Згодом стало зрозуміло, що «повстання» Яценюк згадав для
красного слівця, а йдеться просто про серію мітингів по всій Україні. Тільки от не до кінця
зрозуміла мета. Бо хіба є метою» «підтримати градус боротьби», як кажуть самі лідери
опозиції?
Також одразу просилися аналогії з акцією «Повстань, Україно» 2002 року, коли проти
так само «злочинного режиму», але тоді — Кучми, протестували Юля Тимошенко, Олександр
Мороз та Петро Симоненко разом із Віктором Ющенком.
Народні віча «Вставай, Україно!» запланували провести в кожному обласному центрі
України. Фінал акції має відбутися 18 травня, на День Європи в Києві.
Щоб залучити на акції максимум люду, було обіцяно, що в кожній із них візьмуть участь
особисто три лідери опозиції — Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко. Але тільки
минулого четверга в Івано–Франківську до лідерів «Батьківщини» та «Свободи» вперше
приєднався провідник «УДАРу».
Оптимістичний старт
Першу акцію опозиціонери провели у Вінниці. І несподівано для себе дуже вдало —
політики не приховували приємного здивування від великої кількості людей (понад 7 тисяч),
що прийшли на мітинг.
На зло скептикам, які вважають, що такі безневинні виступи не налякають владу,
опозиціонери у Вінниці отримали докази супроти — невідомі розповсюдили по місту листівки з
оголошенням про перенесення акції на інший день. Також партійні осередки в районах області
скаржилися на перешкоджання у груповому виїзді в обласний центр на маніфестацію.
От тільки люд, що таки добрався на мітинг, не побачив на ньому обіцяного Кличка. Він
у той час був за кордоном. Більше того, ніхто з його команди не міг остаточно підтвердити, чи
взагалі планує боксер брати участь у таких вічах у майбутньому. Але це не зупинило
організаторів, і вони й надалі обіцяли в оголошеннях присутність знаменитого боксера на
«повстанні» в їхньо-му місті.
Друга акція в Ужгороді теж, попри побоювання, вдалася. Кількісно вона була меншою за
вінницьку. Але для столиці Закарпаття участь близько п’яти тисяч осіб в опозиційній акції, та й
ще й у мороз, — велике діло. Адже Закарпаття віддавна вважалося регіоном, прихильним до
центральної влади. На останніх виборах це була єдина область Західної України, де лідером
стала Партія регіонів.
У Львові напередодні мітингу 16 березня випала тримісячна норма снігу, але акцію
вирішили не переносити. Як на столицю Галичини, надміру людей не спостерігалося. Проте
площа перед пам’ятником Шевченку порожньою не була. От тільки незрозуміло, який відсоток
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майдану займав дисциплінований партактив, а скільки було звичайного народу. За кількістю
біло–червоних стягів ВО «Батьківщина», від яких не рябіло в очах, журналісти робили
висновок, що мобілізованих прапороносців було таки відносно більше.
Нові фобії опозиції — морква і кролі
Після акції у Вінниці на кожному брифінгу і зі сцени Олег Тягнибок обов’язково
згадував про так звану змову влади проти опозиції: «Одразу після того як опозиційні сили
оголосили про проведення акції «Вставай, Україно!», влада моментально почала нам ставити
палки в колеса, намагалися забороняти проведення акцій, намагалися через своїх придворних
журналістів і політологів очорнювати і оббріхувати опозицію — мовляв, такі акції протесту
нікому не потрібні».
Очевидно, що одним iз натхненників цих слів став телеведучий Олексій Дурнєв, відомий
умінням ставити незручні, неочікувані і часто неадекватні запитання відомим людям з метою їх
висміяти. У Вінниці Олексій зі своєю знімальною групою догнав Арсенія Яценюка і вручив
йому велику морквину зі словами «Прийміть як символ президентської влади». У відповідь
політик, відомий за прізвиськом Кролик Сеня, на вухо погрозив найманому ведучому запхати
цю морквину у відоме місце.
А що Дурнєва найняли — було очевидно, адже він голосно передавав Арсенію
Петровичу «привіт від Вови Петрова» — скандального медівника–політтехнолога, який колись
працював на самого Яценюка.
Відтоді почалося справжнє «шоу Дурнєва». Він із командою почав переслідувати
опозиціонерів на кожній акції, отримавши тавро провокатора.
У Львові перед початком віча на площі з’явилися переодягнені у кролів невідомі особи, а
з ними чоловік у костюмі моркви. Кілька місцевих дядьків, що прийшли на мітинг, погрозили
побити провокаторів, відтак «моркву» забрала у свою машину міліція, а «кролі» самі зникли у
невідомому напрямку.
Яценюк згодом заявив, що це все — провокація Банкової. Але «Батьківщина» вирішила
її не ігнорувати і не сприймати з гумором, а протидіяти будь–якими методами.
Івано–Франківськ із Кличком і тиснявою журналістів
Після тижневої перерви, під час якої опозиція розблоковувала парламент і
безрезультатно намагалася призначити вибори міського голови Києва, лідери антивладних
фракцій знову рушили на «повстання». І знову на Західну Україну.
Збір для пішої ходи в Івано–Франківську було оголошено біля пам’ятника Іванові
Франку на четверту, саме віче — на півгодини пізніше. Це був робочий день, четвер. Чим
пізніше виступ — тим більше учасників.
Для проходу колони працівники ДАІ перекрили невеличку частину вулиці Незалежності,
по якій до Ратуші мали пройтися «народні повстанці».
Попереду колони гупали п’ятеро барабанщиків, позаду них кілька десятків активістів
розтягли гігантський державний прапор. Далі — парад партійних прапорів і транспарантів.
«Справедливі зарплати», «Роботу для кожного», «Зупинимо диктатуру!» — червоні літери на
білому тлі (партійні кольори ВО «Батьківщина»), напевно, повинні були створювати дух
революції. Тільки от ніхто революцію зараз проводити не буде — це виказував інший
транспарант: «Вставай, Україно, сьогодні — національна революція завтра!»
Транспаранти «Свободи» виказували більш «гуманітарний» зміст: «Бандера, Шухевич
— наші герої, вони воювали за нас із тобою!», «Ми — на своїй, Богом даній землі!», «Слава
героям УПА!», «Одна мова, одна нація, одна Україна».
Із загального тла вирізнялися «самопальні» простенькі гасла: «Омоскаленню України —
ні!» та «Вставай, Україно! Москаль вже годину не спить!» Ці плакати належали партактиву
тричі розколотої Української республіканської партії.
Крім партійної символіки, було чимало й державних стягів, їх здебільшого тримали
студенти. Вони неохоче йшли на контакт із журналістами, а на будь–які запитання
віджартовувалися. На вигляд — типові найманці–«майданарбайтери».
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Уже минуло десять хвилин, як мав початися брифінг лідерів опозиції. На початку колони
зібралося до десятка телекамер і стільки ж фотографів. Як і в інших містах, присутні навіть
центральні, провладні телеканали. За однією з версій, ті мають вказівку з Банкової фіксувати по
максимуму все, що відбувається на акціях, та кожне слово лідерів — а раптом десь щось можна
буде використати проти самої опозиції, як це було колись, наприклад, із Тягнибоком на
Яворині.
З натовпу до журналістів намагався пропхатися з мікрофоном і Олексій Дурнєв. Охорона
вмить зреагувала. Перед хлопцем став чоловік у чорному пальто, намагаючись не пропустити
«сатирика». «Чого ви штовхаєтеся?» — спитав Дурнєв. «Бодігард» робив вигляд, що не чує.
Згодом довкола телеведучого з’явилося понад десяток невідомих чоловіків, які без рук, але
вмілими плечима виштовхали «провокатора» подалі від місця брифінгу.
Потім штовханину влаштували вже самі журналісти. Щойно охоронці почали пробивати
між людьми коридор до телекамер для лідерів опозиції, серед місцевих репортерів почалася
справжня паніка — всі хотіли поближче стати до «телезірок». Після дво-хвилинної суєти, яка
супроводжувалася жіночими зойками «Ай, боляче!» та міцною чоловічою лайкою, брифінг
урешті почався. Його промовці досхочу надивилися на журналістську катавасію.
Тягнибок виступає найдовше, зате Яценюк — останнім
Через тисняву журналісти навіть не одразу побачили, що, крім звичних Яценюка й
Тягнибока, поруч стояв ще й Кличко. Йому й дали першому слово. Віталій упорався за
хвилину. «Ми різні політичні сили, у нас різні програми , у нас різна ідеологія, але нас об’єднує
одна річ — ми українці, ми всі бачимо наше майбутнє в європейській спільноті, ми всі хочемо
жити в демократичній країні. І тому сьогодні всі три лідери опозиційний сил зібралися тут
разом із багатьма українцями, ми не задоволені зі стану речей в країні, ми будемо боротися і
закликаємо також всіх не бути байдужими», — сказав Віталій Кличко, який зараз нагадує
Ющенка–2002.
Найкоротшою була його промова і зі сцени — до чотирьох хвилин. Лідер «УДАРу»
повторив тезу про різні політичні сили і спільну ціль, сказав, що в Україні відбуваються
політичні переслідування, придушення прав і свобод громадян та зубожіння людей. Це все, за
словами Кличка, результати дій Президента Януковича та уряду Азарова.
Згодом Яценюк додав, що з тим урядом вони будуть боротися і вже наступного
сесійного тижня вимагатимуть відставки Азарова. «Хай бере мінімальну пенсію 894 гривні і
йде з Богом», — запально гукнув Яценюк. «Так!» — зраділи люди.
У своїй 10—15–хвилинній промові Арсеній Яценюк (а він, до речі, в усіх містах мав
фінальні виступи) акцентував на соціальних вимогах опозиції. «Окрім відставки Президента та
уряду, в нас є соціальний пакет. Це скасування медичної і пенсійної реформи, прийняття нового
Податкового кодексу, закону про імпічмент. Це ті речі, що потрібні сьогодні для країни. І на
цих вічах люди вимагають від влади прийняти те, що ми поставили як свій політичний і
економічний меморандум», — з акції в акцію повторює лідер фракції ВО «Батьківщина».
Також у кожному виступі Яценюк згадує тезу про єдність опозиції як обов’язкову
передумову перемоги на президентських виборах. Мовляв, на Банковій хочуть провести закон
про вибори Президента в один тур, сподіваючись, що кожен опозиціонер балотуватиметься
окремо і Янукович отримає найбільше голосів. «Янукович боїться виборів, бо він знає, що він
програє. Програє ж?» — питає Яценюк людей. «Так!» — відповідає юрба. «А опозиція виграє!»
— додає політик, який бачить себе єдиним кандидатом від антивладних сил. Кличко й Тягнибок
бачать вочевидь так само.
Олег Тягнибок виступає найголосніше і найдовше. Частково його виступ
перетворюється на звіт про роботу у ВР. «Ви бачите нашу рішучість? Наша координована дія в
парламенті, незважаючи на різність наших партій, моментально змінила ситуацію. Ви ж
напевно відчуваєте, що Верховна Рада стала іншою? І вони це відчувають!» — каже Тягнибок.
«Чи правильно ми, парламентська опозиція, зробили, що блокували трибуну і
персонально заставили голосувати депутатів?!» — «Так!» — відповідає Тягнибоку народ. —
«Дякую вам за це! Бо це означає що ми робимо правильні кроки! Чи правильно ми робимо, що
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виконуємо Конституцією і заставляємо регіоналів розмовляти українською мовою!?..
Унеможливлюємо тушкування в парламенті?!» — далі алгоритм риторики той самий.
У своєму виступі лідер ВО «Свобода» обов’язково згадує: «Мета нашої акції «Вставай,
Україно!» — це повалення режиму Януковича, це усунення всіх негативних наслідків
трирічного правління режиму, це недопущення реваншу диктатури, а також початок процесу
всеосяжних і докорінних змін в українському суспільстві. Одразу хочу сказати, що 18 травня
боротьба не закінчиться. Вона триватиме. Але ці мобілізаційні заходи, які ми проводимо
впродовж двох з половиною місяців, дадуть дуже хороший ґрунт для підняття революційної
активності українців в майбутньому».
Чому Кличко був у шапці
Зрештою, від опозиціонерів нічого нового почути не вдалося. Але люди розходяться
задоволеними. На запитання, чому вони приходять на такі мітинги, кажуть, що «треба міняти
владу», «так далі жити не можна», «вила — і на Київ».
При цьому очевидно, що чимало людей ідуть на такі акції, щоб побачити живцем
відомих політиків. У Франківську і старі, і малі, і жінки на підборах вилазили на засніжені
лавки, клумби, будь–які підвищення на площі, при цьому ковзаючи й падаючи. «Ви тут будете
сидіти?, — звернулася літня жінка до кореспондента «УМ». — То я біля вас свої сумки залишу,
бо нічого не бачу, піду пролізу до сцени». Покинувши свої два великі пакети з продуктами,
жінка на півгодини зникла в натовпі.
Власне, присутність самих лідерів опозиції є одною із запорук участі людей в акціях у
провінціях, не балуваних увагою «телезірок» у позавиборчий період. Особливо Кличка.
Але вже і Тернопіль, і Чернівці Віталій Кличко знову проігнорував. «Просимо вас не
спекулювати на цій темі», — звернувся до журналістів Тягнибок. Пояснив, що в Івано–
Франківську Віталій виступав з високою температурою, і його відпустили лікуватися.
Стало зрозуміло, чому Кличко — єдиний із трьох, хто не знімав шапки під час мітингу.
Бо у Тернополі навіть несподіваний штормовий сніг не змусив хвацьких Тягнибока та Яценюка
одягти головні убори, коли вони стояли на сцені. При цьому лідер «Свободи» постійно витирав
носа хустинкою. «Могли би і вдягнути шапку, то ж не в церкві», — говорили між собою дві
тернополянки, закутані в капюшони.
Тернопіль запам’ятався також найдовшою ходою. У кожному місті вона тривала
максимум 5–10 хвилин, розтяглася на 500–1000 метрів, була радше символічною. Натомість
тернополяни йшли близько чотирьох кілометрів. Місцевий патруль перекрив для цього одну з
головних артерій міста, вулицю Бандери. Спроби влади заборонити дійство були марними.
У Чернівцях замість снігу на голови опозиціонерів падав дощ. Однак акцію не
скорочували. Яценюк оголосив, що під сценою зібралося десять–п’ятнадцять людей з вадами
слуху. «Вони не чують, але вони прийшли відчути дух змін і дух протесту, і силу волі, яка є в
Україні!» — зауважив політик.
«Топтуни» проти Яценюка
Загалом кожна акція в кожному місті надто нагадували одна одну і відбувалися доволі
спокійно — все–таки до опозиції в цих регіонах прихильні. А найстрашнішими «провокаціями»
були кролі. В Тернополі на дорогу перед колоною опозиції вибіг рожевий плюшевий кріль,
попозував на камери, та й пішов. У Чернівцях кроликів було аж вісім, з ними одна велика
морквина з ногами. Однак вони не кидалися на лідерів опозиції, лише зробили символічне коло
навколо площі і зникли.
Справжні пригоди почалися згодом. У Чернівцях після віча та запису на місцевому
телебаченні люди Яценюка зауважили, що за ними постійно ведеться стеження. Особисто
Арсеній Яценюк затримував авто із незареєстрованими номерами, в якому виявили невідомих
осіб із відеотехнікою й раціями. Номер на машині не відповідав номеру цього авта на
страховому полісі, приклеєному до шибки. А з–під дна багажника Яценюк дістав цілку
колекцію різних номерних знаків.

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

12
Спочатку чернівецькі правоохоронці пообіцяли розібратися у відповідь на заяву про
незаконне стеження за народним депутатом. А вже на другий день заявили — Яценюк не мав
права затримувати авто та обшукувати людей у ньому. «У місті Чернівці проводилися заходи
працівниками УМВС у Чернівецькій області на службовому транспортному засобі. Ці заходи не
були пов’язані з діяльністю народних депутатів», — ідеться у повідомленні прес–служби
обласного УМВС. Відтак «за фактом незаконного втручання в діяльність правоохоронних
органів розпочато кримінальне провадження, яке введене в єдиний реєстр досудових
розслідувань за ст. 343 ч. 1 КК України (втручання в діяльність працівника правоохоронного
органу)». Нардеп від «Батьківщини» Геннадій Москаль назвав такий поворот у виконанні своїх
колег–міліціонерів маразмом.
Тим часом спостерігачі зі стажем пригадують: свого часу подібне стеження у виконанні
«топтунів» велося й за кандидатом у президенти Ющенком.
Пригоди опозиціонерів тільки розпочинаються. Далі в турне чекатимуть вже не такі
лояльні регіони, зокрема й критично налаштовані до націоналістів. Відтак Кличкові слід
лікуватися, загартовуватися, переносити закордонні поїздки і вирушати в дорогу, щоб знайти
підтримку як членові єдиної опозиції. Хіба що він має якісь окремі плани і стратегію, а Івано–
Франківськ був одиничним проявом «спільного повстання»...
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2249/180/80092/
Оппозицию под Верховной Радой встречают сотня «беркутовцев» и тысяча
«регионалов»
"Факты и комментарии"
Сегодня под Верховной Радой пройдет митинг оппозиционных партий, на котором от
депутатов будут требовать назначить выборы в Киеве.
К данному митингу власти подготовились основательно. Так, в центр столицы
подтянули большие силы правоохранителей — только на площади перед Мариинским двором
стоят 9 автобусов с «беркутом». Кроме того, в разных уголках Мариинского парка их еще не
менее 30.
При этом правоохранители не только наблюдают, но и пытаются как-либо повлиять на
оппозицию. В частности, к зданию парламента попытались не подпустить автомобиль с
аппаратурой.
«Машина с аппаратурой для митинга была задержана на Европейской площади. На
вопрос об основаниях задержания ответ один — „сейчас руководство решит“. Машину мы уже
освободили и боевого задора добавили», — сообщил народный депутат от «Батьквищины»
Леонид Емец.
Однако не только милиция решила «принять участие» в акции оппозиции. Под зданием
ВР также собираются представители «молодых регионалов». Здесь они намерены провести
акцию «Молодежь за европейское будущее». При этом уже и трибуну установили.
«Регионалы свезли несчастных пацанов проводить акцию Молодь за... Европу! Цинизм
высшей меры. Теперь данецкий стиль будет присыпаться европейскими приправами», — сказал
по этому поводу народный депутат от «УДАРа» Владимир Куренной.
По словам очевидцев, в акции «молодых регионалов» принимают участие более тысячи
человек — в основном, «молодежь до 20 лет и бабушки за 60».
Примечательно, что вчера, 1 апреля, лидер фракции Партии регионов Александр
Ефремов заявлял, что его политсила не собирается проводить какие-либо акции под Верховной
Радой.
«Мы, как Партия регионов и как фракция Партии регионов, мы никакой митинг не
проводим. Насколько меня проинформировали, завтра собирается два митинга проходить: один
в поддержку евроинтеграционных направлений, а второй митинг собирает оппозиция по поводу
голосования по выборам в Киеве», — отмечал он.
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Отметим, сегодня народные депутаты намерены рассмотреть постановление о
назначении выборов в Киеве 2 июня. О том, что этот вопрос внесли в повестку дня, стало
известно только вечером.
Представлять документ поручено главе комитета ВР по вопросам государственного
строительства и местного самоуправления, народному депутату от Партии регионов Давиду
Жвании, который уже заявил, что назначить выборы на 2 июня не получится, поскольку, если
постановление сегодня и примут, что в силу оно вступит лишь 3 апреля.
«Таким образом будет нарушен 60-дневный срок проведения избирательной кампании. 2
июня уже не является датой проведения выборов в Киеве», — заявлял Жвания.
Однако возможность того, что сегодня парламент примет постановление о выборах в
целом очень мала. Так, ранее в Партии регионов заявляли, что готовы голосовать только после
того, как Конституционный суд даст свои выводы по поводу сроков полномочий нового мэра
столицы и горсовета.
Конституционный Суд принял в производство данное депутатское обращение только 29
марта. При этом в суде сообщили, что депутаты не просили рассматривать это обращение как
безотлагательное, а значит, на его изучение и принятие решения у Конституционного суда есть
три месяца.
http://fakty.ua/160431-oppoziciyu-pod-verhovnoj-radoj-vstrechayut-sotnya-berkutovcev-itysyacha-regionalov-foto

Інтернет-ЗМІ
«Свобода» готова сдать Кошулинского в обмен на отставку спикера Рыбака
iPress.ua
Фракция ВО «Свобода» не будет заступаться за вице-спикера Верховной Рады Руслан
Кошулинского и продолжит требовать отставки председателя парламента Владимира Рыбака
Об этом рассказал сам Кошулинский.
«За меня уже собрали 166 подписей, и еще потихоньку дособирают. Моя отставка
вполне вероятна. Согласно регламенту, ПР должна собрать 226 голосов для того, чтобы любого
из президиума отправить в отставку», – отметил политик.
Нардеп подчеркнул, что партийные принципы для «Свободы» значительно важнее, чем
должности и кресла, поэтому во фракции борьбу за них считают неуместным.
«Свобода не будет торговаться за мое кресло. Мы ни в коем случае не будем отзывать
постановление об отставке Рыбака. Мы не торгуемся за должности с какими своими
принципами», – убежден он.
Свободовец также акцентировал, что вопрос отставки возник в первую очередь не из-за
чьей-то некомпетентности, а из-за идеологической борьбы ПР с другими политическими
силами, в которых они видят угрозу.
«Политическая культура большинства такова, что они считают необходимым по
идеологическим убеждениям отправлять в отставку. Ну что же, они так и делают. Регионалы
так действуют для того, чтобы оппозиция не имела своего представителя в президиуме. Другой
причины я не вижу. Лишь политически -идеологические убеждения. Нам безразличны мысли,
которые имеют провластные фракции. Точечка», – пояснил депутат.
Никаких компромиссов
На вопрос, готов ли он меняться для того, чтобы оставить за собой спикерство,
Кошулинский ответил, что ни при каких условиях нет.
«Я такой как есть. Таким буду. И ни под кого не буду подстраиваться!» – подчеркнул
политик.
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Также парламентарий отметил, что во фракции еще не обсуждают возможные
кандидатуры на его должность. «У нас все достойные», – резюмировал он.
Напомним, что сегодня народный депутат парламентской фракции Партии регионов
Владимир Олийнык в комментарии рассказал, что ПР за выходные удалось собрать 170 голосов
для вынесения вопроса об отставке вице-спикера Верховной Рады от ВО «Свобода» Руслан
Кошулинский на рассмотрение парламента.
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/svoboda-gotova-sdat-koshulinskogo-v-obmen-naotstavku-spikera-rybaka
Сергій Соболєв: «Голосування за столичні вибори 2 квітня не порушує термінів
кампанії»
Українські Національні Новини
Якщо Верховна Рада призначить вибори Київської міської ради та київського міського
голови на сесії 2 квітня, це не порушить визначених законом термінів проведення виборчої
кампанії. Так заступник голови фракції ВО "Батьківщина" у парламенті Сергій Соболєв
прокоментував УНН заяву народного депутата Давида Жванії, який заявив, що провести вибори
2 червня неможливо з огляду на неможливість їх оголошення за 60 днів до дня голосування, як
того вимагає закон.
"Я не знаю, яке порушення може бути, якщо в законі сказано: через 60 днів після
оголошення виборчої кампанії. Порахуйте… Отже, щоб призначити вибори на 2 червня, досить
проголосувати 2 квітня", - вважає народний депутат.
За його словами, заява народного депутата Давида Жванії про неможливість дотримання
термінів проведення виборчої кампанії, якщо місцеві вибори у Києві будуть призначені на 2
червня, викликана небажанням Партії регіонів розпочинати виборчу кампанію.
"Всі чудово розуміють, що ПР не хоче цих виборів, бо максимальний результат, на який
може розраховувати - 8%", - вважає Соболєв.
Водночас Соболєв не зміг сказати, як об’єднана опозиція реагуватиме у випадку, якщо
ПР блокуватиме чи саботуватиме голосування постанови ВР щодо призначення виборів у місті
Києві 2 червня.
"Якби у нас було 226 голосів – ми б уже призначили ", - сказав він.
Як повідомляв раніше УНН, голова парламентського комітету з питань державного
будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія під час Погоджувальної Ради
наголосив, що, на його думку, вибори в Києві не можуть відбутися 2 червня.
Також колегія суддів Конституційного Суду України прийняла Ухвалу про відкриття
конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів
України щодо виборів у Києві.
Як повідомлялось, Конституційний суд отримав вказівку ухвалити рішення про
перенесення виборів мера Києва та Київради на 2015 рік.
Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада прийняла за основу проект постанови про
призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови
на 2 червня 2013 року. Проект підготували депутати-кияни від партії УДАР В.Кличка,
В.Ковальчук і В.Карпунцов.
Як повідомляв УНН, лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк вимагає у вівторок
проголосувати за постанову про призначення виборів у Києві.
http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1200515-golosuvannya-za-stolichni-vibori-2-kvitnya-neporushuye-terminiv-kampaniyi-s-sobolyev
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Геннадій Москаль: «За Яценюком могли слідкувати, щоб викрасти»
Главком
В суботу навколо одного з опозиційних лідерів Арсенія Яценюка розгорівся черговий
скандал. Цього разу в Чернівцях його охорона затримала автомобіль, який нібито проводив
стеження за всіма пересуваннями опозиціонера під час акції «Вставай, Україно!» в Чернівцях.
Охорона нардепа, опозиційний генерал-лейтенант Геннадій Москаль і викликані правоохоронці
обшукали машину й знайшли в ній купу фальшивих номерних знаків, техніку для стеження з
державними інвентарними номерами. Хоча троє людей в машині не представились. Вони лише
повідомили, що є працівники місцевого дріжзаводу.
В суботу міліція спростовувала причетність своїх співробітників до інциденту. Але вже
наступного дня в МВС повідомили, що відкривають провадження проти нардепів Яценюка та
Москаля за те, що ті втрутились в роботу міліціонерів, які виконували службові обов’язки,.
Хоча слідкували не за Яценюком – виконували інше завдання. Так би мовити, просто кілька
разів проїжджали повз.
Це вже не перший подібний інцидент в історії України. Нагадаємо, в серпні 2004 року
тоді головний кандидат на президентських виборах Віктор Ющенко та його охорона в Криму на
горі Ай-Петрі також затримали співробітника правоохоронних органів, який вів спостереження
за Ющенком. В нього тоді було вилучено техніку для спостереження, фотографії та
відеозаписи.
Геннадій Москаль розповів про подробиці інциденту в Чернівцях, назвав його
організаторів, розповів, кого вже зробили стрілочником в МВС та за ким ще з опозиціонерів
ведуть зовнішнє спостереження.
Геннадій Геннадійович, суботня шпигунська історія викликає низку питань, але
стороння від органів людина найперше хоче дізнатись – навіщо в добу новітніх технологій,
прослуховування телефонів, Facebook і так далі їздити за лідером опозиції на Ланосі? Де
логіка?
Згадайте випадок, коли затримали Бен Ладена. Ніякого зовнішнього спостереження за
зв’язковим не було, того вів супутник аж до печери. Звичайно, що технології зараз космічні. В
Україні ж методи роботи спецслужб, як в царської охранки. Та й самі правоохоронні органи
роблять тільки те, чим займалася царська охранка. Відповідь на ваше питання одна – низький
професійний рівень міліції, професійна деформація спецслужб і розвал всієї системи.
Як міліціонер і сбушник ви прекрасно знаєте, як стежити за людьми через включений
мобільний. Хіба через таку елементарну річ не можна було встановлювати всі пересування
Яценюка? Чи його охорона має якісь запобіжники проти такого стеження?
Немає ніяких запобіжників проти прослуховування і слідкування за кимсь по телефону.
Лідерів опозиції, всіх опозиційних політиків, які хоч трохи критикують владу, прослуховують.
Всі давно це знають і не звертають на це уваги. Люди шукають альтернативні способи
конфіденційного спілкування, ніхто по телефону нічого не говорить. Але для чого вести
візуальне зовнішнє спостереження за Яценюком в Чернівцях, де всього то дві вулиці? І то доріг
вже немає, все розбито. Куди він міг поїхати, якщо всі заходи акції «Вставай, Україно!» були
заплановані й дозволені місцевою владою.
Ви ж, очевидно, прекрасно розумієте, навіщо було зовнішнє спостереження…
Чесно, я не розумію – це повна тупість і бездарність міністра внутрішніх справ і всього
керівництва міністерства. Зовнішнє спостереження проводиться скрито: щоб встановити
контакти особи, місця його перебування. Але план перебування Яценюка був відомий. Міліція
чи СБУ могли попросити в «Батьківщині» і «Свободі» плани перебування Яценюка і Тягнибока
в Чернівцях. В стеженні не було необхідності, це було самодурство, бажання вислужитися
перед вищим керівництвом держави. Раптом Яценюка з кимсь би зустрівся, раптом десь поїхав.
Якась фобія. Кажуть, що акції «Повстань, Україно!» нічого не дає, ніхто туди не ходить, хоча в
Чернівцях я нарахував 10 тисяч людей. Але якщо акція нічого не дає, чого ж ви її боїтеся аж так
сильно, що використовуєте методи, за які сидить Юрій Луценко.
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Це та історія зі стеженням за водієм Сацюка?
Так, адже Луценко засуджений за проведення оперативно-розшукових заходів, в тому
числі зовнішнього спостереження за водієм Сацюка. Також притягнені до кримінальної
відповідальності два працівника департаменту карного розшуку.
Але ж тоді були законні підстави стежити?
Рішення суду для зовнішнього спостереження не потрібно.
Ви зараз вимагаєте від МВС офіційні документи, на підставі яких стежили за
Яценюком. У випадку Луценка такий документ був?
Тоді вже справу було закрито, а Луценко не знав, що її закрив другий зам міністра.
Тобто, йому порахували проведення оперативно-розшукових заходів за межами справи.
Як кваліфікувати сьогоднішні дії? Вже замість злочинності своїх дій такими
кваліфікують дії Яценюка й Москаля. Наша задача зараз дізнатися, чи була заведена
оперативно-розшукова справа на Яценюка. Якщо була, то хто дав право це робити, адже на
народного депутата України заборонено заводити таку річ без дозволу самої Верховної Ради.
Щодо народного депутата заборонено проведення будь-яких оперативно розшукових дій, в
тому числі і зовнішнього спостереження.
Хто взяв на себе відповідальність – керівництво МВС, чи це зробили на рівні обласного
управління? Факт незаконного стеження знятий, все задокументовано, в тому числі викликаною
слідчо-оперативною групою. Зупинені люди в автомобілі не ідентифікували себе як працівників
правоохоронних органів. Вони стверджували, що працюють на чернівецькому дріжджовому
заводу й машина належить цьому ж заводу. Номера на машині числяться знищеними, як і всіх
інші, знайдені в багажнику. Людина, яка вийшла з машини, навіть не виключила рацію. Стоять
всі, і раптом з рукава цього дріжджовика: «Доложите немедленно, что случилось, доложите!!!».
Що нам було думати, може це якась кілерська група, може викрасти хотіли Арсенія
Яценюка.
Коли ви помітили стеження за Яценюком?
Він це сам помітив ще з моменту приїзду в Чернівці. Цілий день вони за ним катались:
були дві машини, які змінювали одна одну кожні півгодини, також міняли номера. Він вже
насправді збирався додому після акцій та ефірів, але вони все за ним їздили. Тож Яценюк
подзвонив мені, я вже дома сидів. Сказав, слухай, за мною їде машина з таким ось номером,
перевір. Я через знайомих «пробив» й мені сказали, що такий номер числиться як списаний.
Тоді подзвонив Яценюку і кажу, що це лівий номер і охороні треба бути дуже
обережними. Адже ліві номери використовують всі: від кілерів до правоохоронців. Тоді
охорона ухвалила рішення заблокувати обидві машини. Одна таки вирвалась і втекла, іншу таки
заблокували.
Потім один з помічників Яценюка набрав мене і попросив під’їхати, адже я більше
знаюся на таких речах. Я підійшов дуже швидко. Найперше спитав у людей в машині, звідки
вони, кажуть – з дріжзавода. Вийшов тільки водій, ще двоє лишилися в машині. Відмовилися
показувати документи, заперечили, що слідкують.
Приїхала слідчо-оперативна група, але й їм не повідомили, що люди в Ланосі працівники
органів. Потім приїхало керівництво обласного управління внутрішніх справ. В одного з
заступників керівника питаю – це ваша машина? Та ви що, Геннадій Геннадійович, клянемось,
що не наша.
Якщо ці люди дійсно вели спостереження, чи мали вони право викривати себе?
За інструкцією, на машини, які ведуть зовнішнє спостереження, видається спецталон.
Який підписується особисто міністром внутрішніх справ на кожну машину. В талоні не
вказується номер, а тільки номер кузова і двигуна. В спецталоні написано, що машина не
підлягає зупинці, огляду, затриманню, так само недоторканне все майно в машині, а також
заборонений огляд осіб, які перебувають в машині.
Яценюк же не прийшов нізвідки, він юрист, має досвід роботи уповноваженого
президента за діяльністю СБУ. Мене знають як неодноразового зама міністра внутрішніх справ.
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

17
Старші могли підійти і показати спецталон. Якби це сталося, ніяких питань не було б. Ми б їх
негайно мали відпустити.
Вам тільки і треба, аби показали цей спецталон, от би історію закрутили…
Ну, могли б показати цей спецталон слідчому, й той мав припинити огляд машини. Це ж
вони робили! Виймали номерні знаки, викрутили з машини ліві номерні знаки. При нас ДАІ
підтвердили, що номерів не існує. Міліціонерам вони також сказали, що із заводу, але ж
дріжзавод не є правоохоронним органом. Що за маячню несе міністерство внутрішніх справ, і
кого воно хоче притягувати до відповідальності? Їх самих треба саджати – грубо порушили
Конституцію, закон про статус народного депутата. Вони поза межами оперативно-розшукової
справ проводили негласні розшукові заходи. Вони перевищили свої повноваження і скоїли
посадові злочини. Ось про це треба думати, а не лякати мене і Яценюка міфічними
кримінальними справами.
Відоме ім’я відповідальної за стеження за Яценюком людини з МВС?
Мені відомо, що сьогодні був звільнений керівник служби, яка веде зовнішнє
спостереження. Але там виконуючий обов’язки був, керівника призначеного і так не було. Але
його відсторонили сьогодні саме за розшифровку групи спостереження, а не за те, що
незаконно стежили.
Уточніть посаду відстороненого начальника.
В.о. керівника служби, яка відповідає за зовнішнє спостереження. Ім’я назвати не можу,
адже ця служба належить до негласних служб, там державна таємниця зав’язана. Ви хочете,
щоб проти мене ще й справу за розголошення держтаємниці завели?
Цей керівник виконував наказ, а виконання наказу є злочином. Ми маємо претензії до
тих, хто санкціонував і виписав завдання.
До рядових працівників ми не маємо жодних претензій. Їм все одно за ким слідкувати.
Вони підлягають під дисциплінарну відповідальність за розшифровку групи спостереження.
Якщо це працівники міліції, бо в мене є підозри, що це були бійці СБУ. Вони так все заплутали,
що заплутали себе в першу чергу. Стає питання, ким було санкціоноване незаконне стеження –
міністром, заступником чи керівниками обласного управління? Думаю, що слідкувати за
лідерами опозиції можуть тільки за командою міністра внутрішніх справ.
Лідерами, а не лідером? Слідкують ще Кличком і Тягнибоком?
Наскільки мені сьогодні повідомили працівники правоохоронних органів, що крім
Яценюка, зовнішнє спостереження було введено і за Олегом Тягнибоком. Проте охорона
Тягнибока і він сам цього не помітили. Йому тепер також треба дуже пильно стежити і
оглядатись навколо.
До речі, охорона Арсенія Яценюка – це співробітники УДО чи приватні охоронці?
Не можу в нього питати, яка у нього охорона і де він її набрав.
Вже з’явилися версії, що опозиціонери і ви самі влаштували той цирк з
спостереженням, щоб підняти рейтинг Яценюка…
Ви що, серйозно припускаєте, що я міг організувати зовнішнє спостереження? Я що,
маю більші повноваження, ніж міністр? Є анекдоти, з яких люди сміються, а є ті, від яких люди
тільки плечима знизують.
Рекламу Яценюку зробило міністерство внутрішніх справ - за власний кошт, дякуючи
бездарному міністру і керівництву. Таку рекламу і спектакль не влаштуєш ні за які гроші. Ви
думаєте, що я для реклами можу державний переворот організувати? Не треба мене так
містифікувати, я проста людина.
Але ж ситуація дійсно виглядає досить по-дурному, не віриться, що міліція може так
проколюватись…
Чорт вас хлопці візьми, та я ж сто разів давав оцінку нинішньому керівництву міліції. Я
казав, що керівництво МВС – група бездарних і тупих представників донецького клану.
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Ви згадайте спогади дисидентів – коли від них хотіли втаємничити, то вони ніколи не
помічали спостереження. Якщо це була служба безпека, то як же вони можуть за розвідниками
слідкувати, вони ж себе видають за хвилину! Хай би хоч фільм подивились «Помилка
резидента». В покарання керівників міліції й СБУ хай їх цілодобово змушують дивитись цей
фільм.
Служба зовнішнього спостереження була давно. При Союзі розшифровка групи вела за
собою звільнення мінімум 20-30 чоловік. Після вбивства службою зовнішнього спостереження
Гонгадзе довіра до них зникла остаточно. Яка довіра до них в опозиційних політиків, де
гарантія, що за Яценюком слідкують, аби не викрасти?
З Віктором Ющенком в 2004 році сталося щось схоже – на Ай-Петрі також викрили
стеження. Та сама історія?
Так! Тоді ніхто не кричав, що то було втручання в діяльність правоохоронних органів.
Хоч тоді у пійманих правоохоронці забрали радіостанцію і все обладнання. Ми ж нічого не
відібрали. Аби у когось з них була клепка в голові, вони б підійшли до Яценюка й вибачились
перед Арсеном Петровичем. Сказали б, що ситуація в країні складна криміногенна, ми
вирішили підстрахуватися, щоб ви себе комфортно почували гарантувати вам безпеку. Щоб
Яценюк після того міг сказати – подякувати. Ми б їм через прес-службу письмову подяку
виписали. А вони все спростовували, дали заяву, що немає міліція до цього стосунку, а
наступного дня звинуватили нас у втручанні в діяльність правоохоронців.
http://glavcom.ua/articles/10737.html
Нардеп Онищенко пригласил на свои именины Ван Дамма и Пэрис Хилтон
Обозреватель
Народный депутат Александр Онищенко громко отметил 43-й день рождения, говорится
в сюжете "ТСН. Особливе". Ради праздника именинник организовал внеочередной конкурс
красоты "Мисс Украина", пригласил множество известных на весь мир звезд и нескольких
украинских народных депутатов. А чтобы красавиц и его гостей не беспокоили - арендовал
пятизвездочный отель на Подоле.
VIP-гости на дорогих машинах. Много вкусной еды, Жан-Клод ван Дамм и Пэрис
Хилтон. Народный депутат "Регионал" Александр Онищенко празднует 43 день рождения с
размахом. Отмечать начинают за четыре часа до знаменательной даты.
В программе мероприятия выступления известных звезд и конкурс "Мисс Украина".
Среди гостей праздника также регионалы Артем Щербань в сопровождении яркой блондинки и
Виталий Журавский с родственницей - Ириной Журавской. Камалия с мужем к Онищенко
приехали прямо с дня рождения мамы. С собой ничего не принесли - бывшая "Мисисс
Вселенная" уверена, что лучший подарок - она сама.
Известный сваха Петр Листерман долго ждал под входом в гостиницу, пока его запустят
на праздник. У него не было приглашения. Журналистам "ТСН. Особливе" он объяснил, почему
два последних конкурса красоты проходят в отеле.
"Меня не пускают. Просто сейчас все театры на ремонте. Помните, в прошлом году было
в театре, было ох*енно. В отеле просто удобно, сами понимаете. Теневое жюри, теневой
кастинг", - заметил Листерман.
"Мисс Украина" в этом году выбирали в закрытом режиме. Журналистам попасть внутрь
- нельзя. Уже на утро "ТСН. Особливе" встретила победительницу конкурса Анну Заячковскую
возле церкви. Говорит - не так она представляла себе этот конкурс:
"Честно, я почти до конца не знала где он будет. Конечно, хотелось бы, чтобы больше
людей было, потому что это национальный конкурс", - поделилась девушка.
Конкурсом красоты праздник не ограничился. Только избрали красавицу, как началась
дискотека. Сначала пел Тимати, а затем его сменила певица Нюша. Ровно в двенадцать на сцену
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вышел Тото Кутуньо. Итальянец спел имениннику "Хэппи бездей ту ю". Праздник продолжался
до утра и, вероятно, Онищенко обошелся недешево. Только аренда отеля потянула на $ 25 тыс.
Пение Тото Кутуньо, по расценкам концертных агентств, $250 тыс., плюс звездные гости
- Жан-Клод Ван Дамм, Пэрис Хилтон, и невеста Криштиано Роналдо - Ирина Шейк.
http://obozrevatel.com/all-publications.htm
Родильный дом подвергся рейдерской атаке нардепа
1778.com.ua
В Симферополе коммерческие структуры, близкие к народному депутату Льву
Миримскому, начали рейдерский захват помещений городского роддома №2
Эти действия происходят под прикрытием идеи реформирования медицинской системы
города в виде объединения первого и второго родильных домов в единое коммунальное
предприятие, пишут "Экономические известия" сылаясь интернет-издание From-UA.
Как пишут журналисты издания, публичным инициатором аферы выступил главврач
роддома №1 Петр Баскаков, давний бизнес-партнер Льва Миримского. Он аргументирует ее
тем, что объединение повысит общий уровень предоставляемых симферопольцам услуг.
Однако эти аргументы не выдерживают критики, если вспомнить, что дует МиримскогоБаскакова первым стал навязывать симферопольцам незаконные платные медицинские услуги в
государственных медучреждениях. Еще в далеких 90-х они создали фирму «Генезис». Та
пустила свои корни в каждом медицинском учреждении Симферополя, подмяв под себя ранее
бесплатные медицинские услуги, за которые стала брать реальные деньги.
Три года назад власти Крыма и Симферополя начали жестко наводить порядок в данном
вопросе. «Генезис» выпроводили из нынешнего перинатального центра, роддома №2,
Клинической больницы им. Н.Семашко, Крымского республиканского учреждения «Детская
клиническая больница» и других заведений, где эти коммерсанты навязывали пациентам за
деньги бесплатные процедуры и услуги, а также продавали втридорога лекарства.
Однако, как пишет UAtimes.info, после получения депутатского мандата Миримский*
начал активно защищать свой медицинский бизнес. Первым его шагом стала комбинация по
объединению двух родильных домов. Если отбросить словесную шелуху, которую тиражируют
СМИ с подачи Миримского, то главная цель аферы — монополизация в его руках финансовых
потоков от системы родовспоможения в городе и приватизация недвижимости, освободившейся
после «реформы». Ведь сразу после создания нового родильного КП во главе с Баскаковым,
помещения второго роддома «оптимизируют» в пользу структур Миримского, и создадут на их
базе коммерческое медучреждение. А процедура разгосударствления позволит Миримскому в
дальнейшем за копейки приватизировать эти здания.
Дерзость Миримского и его показательное пренебрежение интересами горожан
подкреплены депутатским статусом и админресурсом. Он уже прессует неугодных врачей. В
роддоме №2 произвели выемку документов. За последний месяц здесь с явными нарушениями
закона провели четыре масштабных проверки. На нескольких работников, противостоящих
рейдерству, возбуждены уголовные дела. После грубого наезда представителя отдела по борьбе
с организованной преступностью Аристова на комиссию Минздрава Крыма один из ее
участников был госпитализирован. Очевидно, что Аристов, незаконно превышая служебные
полномочия, действует в системе координат, определенной Миримским.
Интересно, что Миримский не скрывает того, что рейдерский захват роддома
происходит в его бизнес-интересах, считают журналисты UAtimes.info. В телепередаче «Уроки
выживания», которую он сам и ведет, он публично обсудил данную тему со своим партнером
— Баскаковым, пообещав реализовать эту инициативу, даже если придется выкинуть на улицу
десяток-другой неугодных врачей.
Власть Симферополя активно противостоит беззаконию, несмотря на масштабные
боевые действия, объявленные Миримским жителям города. Ее позиция однозначна:
эксперименты и спекуляции на интересах матерей и детей — недопустимы. Поэтому афера не
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получила в городе ни одного позитивного согласования. Однако Миримский — главный
оппонент сотен тысяч симферопольцев, искушен в подобных аферах. За его плечами — десятки
фактов рейдерства и других криминальных действий. Среди самых громких — доведение до
банкротства ведущих предприятий Крыма с дальнейшим переходом в его собственность. Это и
швейная фабрика ОАО «Крымтрикотаж», и консервный завод им. Кирова, и симферопольский
хлебзавод, в результате чего без работы остались тысячи людей. По схожей схеме фирма
«Грантор», записанная на жену Миримского, прибрала к рукам детский пионерский лагерь с 8
га территории.
Миримский так же нахраписто действует и сейчас, реализуя классическую рейдерскую
схему. Он публично провозгласил себя национальным героем Симферополя и решил, что
«героям» можно нарушать закон и плевать на интересы территориальной громады. Но его
безнаказанность возможна только до момента, пока громада не даст выскочке крепкого пинка и
не укажет его настоящее место.
http://1778.com.ua/index.php?name=news&op=view&id=28619

Блоги
Віктор Пінзеник: «Виконання бюджету-2012: доходи не встигають за
покращенням»
glavkom
За оперативними даними, у першому кварталі нинішнього року до загального фонду
державного бюджету надійшло 71,1 млрд. грн., що складає 107,9% аналогічного показника 2012
року (при затвердженому законом зростанні на 9,2%). Хоч сума надходжень менша від
запланованого показника, такі дані могли б свідчити про поліпшення динаміки виконання
бюджету в порівнянні з минулим роком. Однак, якщо зануритися у деякі цифри, насправді
ситуація не додає оптимізму.
В цьому році, на відміну від попереднього, введено авансову сплату податку на
прибуток. Наслідком цього стало зарахування до бюджету доходів, що минулого року в цей
період не зараховувалися. Тому арифметика дещо «поліпшилася». Але те, що сплачено зараз, не
надійде у наступні місяці. І якщо динаміку доходів оцінювати без податку на прибуток, то вона
складає лише 2,2%.
При розрахунках слід врахувати також значно більшу «податкову активність» НБУ, який
за квартал перерахував у казну 4 млрд. грн. проти 2,4 за той самий період минулого року.
З урахуванням обох чинників доходи загального фонду впали майже на 1% (проти
передбаченого зростання на 9,2%). Саме цей показник показує реальну динаміку надходжень
від економіки.
При цьому видатки бюджету цього року в сумі 50 млрд. грн. не забезпечені доходами,
тобто є дефіцитом. До цієї цифри слід додати очікувану цифру невиконання доходів у сумі не
менше 20 млрд. грн.
Згадавши про передбачені законом державні гарантії на 50 млрд. грн., що в більшості
випадків є нічим іншим, як прихованим дефіцитом, стає очевидним: треба припинити годувати
суспільство ілюзіями щодо «манни небесної», що впаде на нас у зв’язку з проголошеним
переглядом бюджету. Бо такий перегляд мав би насправді передбачати секвестр видатків та
закриття лазівок уникнення оподаткування.
http://glavcom.ua/articles/10751.html
Олег Тягнибок: «Уряд намагається засекречувати і відкриті засідання»
pravda.com.ua
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Сьогодні під час засідання Погоджувальної ради я вкотре звернув увагу присутніх на те,
що уряд Азарова продовжує засідати та ухвалювати надважливі для країни рішення у
"таємному" режимі. Більше того, останнім часом уряд намагається засекречувати і відкриті
засідання, які відбуваються по середах.
Сьогодні, 1 квітня, знову відбувається закрите засідання уряду. Туди прийшли депутати
від фракції ВО "Свобода" Олександр Мирний та Юрій Сиротюк. Втім, останнього не допустили
на засідання, а Олександра Мирного видворили за годину після початку.
Очевидно, що уряд не соромиться засекречувати навіть питання порядку денного. Так,
сьогодні Кабмін розглядає питання, яке так і прописане в порядку денному – "Таємне".
Доповідачем є міністр економічного розвитку і торгівлі І. Прасолов.
Якщо раніше матеріали засідань надавали депутатам за день до засідання, то останні два
тижні секретаріати фракцій отримували ці документи вже після початку засідань Кабміну. Так,
на своєму засіданні 20 березня 2013 року уряд розподілив кошти на будівництво,
реконструкцію та ремонт доріг загального користування у сумі 7,7 млрд. грн. Порядок денний
цих зборів уряду не було заздалегідь оприлюднено на офіційному сайті Кабінету Міністрів
України. А матеріали засідання (проекти рішень) були надані секретаріату фракції, що є
структурним підрозділом Апарату Верховної Ради, аж об 11:45, при тому що засідання уряду
почалося о 10:00.
Наслідком такого залаштункового ухвалення рішень є непрозорий розподіл коштів, коли
деякі регіони отримують значно більше фінансування, ніж це можна було би логічно пояснити.
Зокрема, за середнього показника коштів, спрямованих на будівництво, реконструкцію і ремонт
доріг державного значення, що становить 280,4 тис. грн. на 1 кілометр, Донецька область
отримає у 6,7 разів більше – 1,868 млн. грн. на 1 кілометр, Дніпропетровська область – у 4,5
разів більше від загальноукраїнського показника – 1,272 млн. грн.
На будівництво, ремонт та реконструкцію доріг місцевого значення більше всього
отримає Запорізька область – 143,8 тис. грн. на 1 кілометр (або 6,274 млн. грн. загалом), що у
12,5 разів більше від середнього по Україні показника. І це при тому, що деякі області
(наприклад Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська) взагалі нічого не
отримують 2013 року на ремонт місцевих доріг!
З огляду на такі очевидні зловживання під час розподілу державних коштів на
будівництво та ремонт доріг, фракція ВО "Свобода" цього тижня вноситиме проект постанови
про створення ТСК для розслідування цих зловживань та наполягатиме на її якнайшвидшому
ухваленні.
Крім того, я звернувся до Голови Верховної Ради України з вимогою наступні "години
запитань до уряду" проводити відповідно до Регламенту ВРУ. За наслідками "години запитань
до уряду", що мала місце 22 березня, варто зазначити – Кабмін не лише не має програми
діяльності, але й зневажає народних обранців, яких громада уповноважила поставити запитання
урядовцям з приводу жалюгідного становища в державі. Найбільш гострі запитання взагалі
ігноруються, а ті відповіді, які все ж таки надають, є звичайними відмовками. При цьому
прем'єр Азаров дозволив собі на офіційному сайті Кабінету Міністрів розмістити інформацію,
що нібито народні депутати від опозиції не поставили уряду жодного конструктивного
запитання. Це є цинічною брехнею – фракція ВО "Свобода" скерувала до уряду 12 конкретних
запитань, що стосуються бюджету, фінансів та охорони здоров'я. Натомість урядовці відповіли
лише на одне запитання нашої фракції.
Азаров має відповісти за порушення Кабміном, який він очолює, законодавства та
Конституції України.
Довідка: 1 квітня 2013 року взагалі не допустили на засідання Кабінету Міністрів
України народного депутата України Юрія Сиротюка. Народного депутата Олександра
Мирного видворили з засідання Кабміну. Це рішення урядовці ухвалили за вказівкою Прем'єрміністра Азарова.
Раніше, 18 березня, на засідання Кабміну прибули народні депутати-свободівці Ігор
Швайка та Руслан Марцінків. За кілька хвилин було оголошено про перенесення засідання
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http://blogs.pravda.com.ua/authors/tiahnybok/51598293c812d/
Сергій Терьохін: «Про свято Пакращі»
pravda.com.ua
Проект уноситься Н.д. С .Терьохіним (211 в/о, Київ, Голосієво)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України
(про свято Пакращі)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до статті 73 Кодексу законів про працю України (Затвердженого Законом №
322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375) такі зміни:
1. В абзаці четвертому частини першої цифри і слова "1 і 2 травня" замінити цифрою і
словом "1 травня";
2. Частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом "25 квітня – "Свято
Пакращі".
3. Частину другу після абзацу третього доповнити новим абзацом "25 квітня – "Свято
Пакращі".
ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня.
Голова Верховної Ради України
Пояснювальна записка
про запровадження загальнодержавного свята "Пакращі"
Будь-яке свято стає загальнолюдським, коли воно виходить від серця або йде за
традицією пращурів. Наприклад, Масляна є реплікою наших дохристиянських традицій.
Вогонь, багаття, піджарений хліб, білі сорочки – це все йде від людей та землі, де проріс корінь
батьків.
З іншої сторони – є 8 березня. Таке свято виникло в минулому столітті, коли у 1921 році
за рішенням Комуністичної жіночої конфедерації було вирішено святкувати жіночий день у
пам'ять про участь жінок в демонстрації 8 березня 1917 року, яка призвела до Лютневої
революції і так далі.
З роками це свято перетворилося з комуністичного на ніжне і лагідне. Ми забули про
його етимологію. Чоловіки хоч раз у рік приносять жінкам квіти та зарано встають, щоби
зробити святкову яєчню або накрутити святкову каву. Симпатичне свято, чи не так?
Тепер ми маємо державне свято 1 та 2 травня. Воно називається міжнародним днем
солідарності трудящих. Для мене дивно, чому ж пролетаріат не повинен працювати два робочих
дні, святкуючи своє безробіття?
Дивіться, судячи з тверджень Президента України та Прем'єр-міністра, протягом
останніх трьох років відбулося стрімке покращання життя.
Прості люди забагатіли, чиновники стали скромними, а демократія розквітла нечуваним
темпом. Суди стали незалежними, прокурори здали в ломбард свої платинові годинники, а
судді, соромлячись народу, подарували дитячим інтернатам свої Бентлі та Феррарі.
Шляхом неймовірних зусиль уряду, мінімальна зарплата людей виросла за рік на 44
гривні, отже зросла в середньому на 3,7 грн на місяць. Якщо розкласти на робочі дні, то вчителя
та медики отримали від щедрот Азарова додатково 1,6 грн. у розрахунку на кожний робочий
день.
При цьому, статок старшого сину Януковича за такий самий рік зріс майже на 1,2 млрд.
гривень. Отже, його капітал зростав в середньому на 100 млн. грн. щомісячно, або на 3,5 млн.
гривень щодня.
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Але кому ж цікава маленька різниця між 3,5 млн грн. та 1,6 грн. щоденного заробітку?
Теоретично, для того, щоби отримати щоденний заробіток сина Януковича, вчителю треба
пропрацювати 21.880 днів, отже 69 років. Проста арифметика.
Але Азаров прозвітував про покращання. Прем'єр впевнений, що завдяки йому люди
зможуть додатково купити один раз на рік кіло вареної ковбаси, три кілограми кісток для своєї
собаки, а також 44 білети в державну лотерею. Отже, його покращання – явне. На нашому лиці.
Ураховуючи вищевикладене, пропоную перенести вихідний день 2 травня на 25 березня
чергового року, як на несподівано вихідний день.
***
25 березня 2013 року відбулася епохальна подія. Тоді Уряд Азарова встановив вихідний
день для киян і жителів київської області. Квінтесенція була простою – краще не виходити з
дому, але якщо вийшли, - то краще не їздити комунальним транспортом, але якщо їздите, - то
краще підземним, сідайте в метро. Бо автобуси, тролейбуси, трамваї та всякі там маршрутки
намертво застрягли в сніжних кучугурах.
Від 23 до 26 березня 2013 року на Київ висипалося більше 40 млн. тон снігу, що стало
рекордом за останні 100 років кліматичних спостережень. Синоптики заздалегідь попереджали
київську владу про такий катаклізм. Але влада вчасно не зреагувала – мабуть була
зосередженою на букмекерських ставках на результат футбольного матчу в Польщі.
У результаті, шляхи та вулиці, двори та подвір'я Києва та його передмість були
паралізовані снігом. Понеділок 25 березня став апофеозом ідіотизму чиновників. Тоді,
повіривши запевненням влади, що вулиці розчищено, люди виїхали з дому. В результаті, до
кінця тижня Київ став у мертвих пробках.
***
З іншого боку, протягом останніх трьох років цей Уряд рапортує про економічні
покращання. Нажаль, у сухому залишку діяльність цього Уряду призвела до падіння
виробництва, економічної стагнації та збільшення вартості життя. При такому Уряді різко зріс
ступінь розшарування людей за доходами – мільярдери наростили статки, а звичайні люди
збідніли.
***
Нещодавно ми святкували "Прощу". Це святий день, коли ми просимо вибачень у всіх,
кого скривдили або хотіли скривдити. Чому ж нам не відсвяткувати свято "Пакращи", коли
кожного дня влада талдичить про покращення нашого життя?
Свято "Пакращі" стане антагоністичним світлому святові "Прощі". Дивіться, в день
"Прощі" ми прощаємо іншим, і хочемо прощення. Але в день "Пакращі" ми будемо визначати
найгірших чиновників України, найгірших нардепів, найгірших місцевих депутатів або
найгірших членів уряду. Будемо пеняти їх ногами та знущатися з них. Це стане святом
знущання над найгіршими людьми, яких ми знаємо.
***
Назва цього свята виходить з так званої "азірівської" мови, коли прем'єр-міністр Азаров
умисно "ковєркає" українську літературну мову. Тому, вибачайте, але давайте святкувати
"Пакращу". Це так по -Азаровському. Це так по - жлобському. По – нашому, депутатському.
http://www.pravda.com.ua/columns/2013/04/1/6986897/

Телебачення і радіомовлення
Депутати просять урядовців розповісти про підготування до повені
ICTV, Факти
Лук’ян СЕЛЬСЬКИЙ, ведучий: Депутати просять урядовців розповісти про підготування
до повені. Це питання опозиціонери пропонували заслухати у вівторок. Але найімовірніше,
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розглянуть аж у п’ятницю. А от вівторок мине під знаком Київських виборів. Опозиція
наполягає розглянути це питання першим, і збирає під Радою мітинг проти нинішнього
очільника КМДА. Не виключно, що цього тижня до столичних перегонів справа не дійде, бо
регіонали хочуть дочекатися висновку Конституційного суду. Тлумачі основного закону
взялися за виборче питання 29 березня, але запевняють, що прохання розглянути його
невідкладно не отримували. Тим часом у парламенті назріває ще один скандал – зареєстровано
постанову Про відставку віце-спікера, свободівця Руслана Кошулинського.
Арсеній ЯЦЕНЮК, голова фракції ВО "Батьківщина": "Ми це розцінюємо виключно, як
першоквітневий жарт. Тому що ця посада є виключно за опозицією, і жодних підстав немає".
Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партії регіонів: "Его задача дальше обеспечить
работу парламента, а не принимать участие во всех акциях, которые срывают работу
парламента".
Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Мені сказали – 165 чи 160
підписів зібрали, зареєстрували таку постанову. Тому я ще її не бачив".
Парламент цього тижня може взятися за київські вибори
УТ-1, Підсумки дня
Любов ДОБРОВОЛЬСЬКА, ведуча: Парламент цього тижня може взятися за київські
вибори. Зокрема, розглянути постанову в другому читанні. Але за умови, що документ буде
належно підготовлений, - заявив спікер Володимир Рибак на погоджувальній раді. У першому
читанні документ ухвалили минулого пленарного тижня. За основу взяли проект постанови про
призначення виборів на 2 червня. За два тижні мали підготувати друге читання. На тому, щоб
його розглянули саме завтра, наполягали опозиційні фракції. Однак, більшість вирішила
звернутися до Конституційного суду, щоб з'ясувати, як без порушень закону обрати мера та
міськраду Києва. У Партії регіонів кажуть: за постанову голосуватимуть, але лише після
рішення суду. Він має розтлумачити деякі норми закону про місцеві вибори. Зокрема, чи можна
проводити вибори до 2015 року. Наразі відкрили відповідне провадження. Спікер переконаний:
столичного голову потрібно обрати вже цього року.
Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "На мій погляд, вибори в
Верховній Раді треба проводити, тому що в кінці травня закінчується строк повноважень
міської ради. Нема вже рік міського голови – треба визначатись: чергові чи позачергові. Але
парламент повинен – всі політичні сили – знайти взаєморозуміння, проголосувати і йти на
вибори".
Про скасування депутатської недоторканності вкотре заговорили у ВР
5 канал, Час новин
Тетяна ДАНИЛЕНКО, ведуча: Про скасування депутатської недоторканності вкотре
заговорили у парламенті. Розглянути це питання регіонали пропонують вже цього пленарного
тижня. Під час погоджувальної ради лідер біло-блакитних Олександр Єфремов закликав
підтримати законопроект, який пройшов усі обов`язкові процедури, окрім голосування.
Натомість в опозиції наполягають на позбавленні недоторканності не лише парламентаріїв, але
й Президента та суддів.
Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції ВО "Батьківщина": "Ми цілком і повністю
підтримуємо скасування недоторканості. Єдине, що хотів би нагадати про те, що внесений
законопроект нами, саме як опозицією, про скасування недоторканості не тільки народних
депутатів України, а й про скасування недоторканості з Президента України і суддів".
Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "У нас есть соответствующий
законопроект, который прошел уже всю процедуру, в том числе и Конституционного суда. И
мы можем за него проголосовать и лишить депутатов неприкосновенности. Если мы не хотим
это сделать – тогда давайте решать вопрос и судей, столкнемся в Венецианской комиссией и так
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далее, решать вопросы неприкосновенности Президента – там совершенно отдельная
процедура, и так далее, и тому подобное. То есть, мы тогда никогда не пройдем этот путь".
Оппозиция требует отчета в готовности к паводкам
Интер, Подробности
Владимир АНДРИЕВСКИЙ, ведущий: Готова ли Украина к паводку? Отчет об этом
требует от правительства оппозиция. Меньшевики хотят, чтобы завтра Кабмин во главе с
премьером прибыл в парламент и доложил о подготовке к чрезвычайной ситуации. Кроме того,
оппозиция требует назвать день выборов столичного мэра и Киевсовета. Завтра последний срок,
когда голосование можно назначить на 2 июня. А именно на этой дате настаивают меньшевики.
Но регионалы предпочитают не спешить и дождаться решения Конституционного суда.
Арсений ЯЦЕНЮК, лидер фракции "Батькивщина": "Завтра поставити постанову про
призначення виборів мера міста києва, який потрібний Києву. І призначити ці вибори в
конституційні терміни".
Александр ЕФРЕМОВ, народный депутат Украины, лидер фракции Партии регионов:
"Мы обратились за разъяснением в Конституционный суд. Вот как он даст разъяснение - так мы
будем голосовать по этому факту".
Конституційний Суд не поспішатиме тлумачити депутатам колізію навколо
виборів столичного мера
ТВі, Сьогодні
Олексій ЛІХМАН, ведучий: «Гумова справа». Конституційний суд не поспішатиме
тлумачити депутатам колізію навколо виборів столичного мера. Колегія суддів провадження
вже відкрила, однак на швидкоруч, подання нардепів не трактуватимуть. Розгляд триватиме, аж
протягом трьох місяців. Обговорити питання можна і за місяць. Але, якщо справа не відкладна.
Однак народні обранці не просили розгляду у пришвидшеному темпі. У цьому запевняють у
прес-службі Конституційного суду. Нагадаю, минулого місяця до держустанови надійшло
подання від 48 депутатів. Останні вимагали роз’яснити, чи можуть чергові вибори мера, та
міських голів, проводити неодночасно, а в різний час. Призначити дату волевиявлення у
Верховній Раді мають у четвер. Сьогодні ж прем’єр-міністр Микола Азаров застеріг українців
не повторювати помилок минулого.
Микола АЗАРОВ, Прем’єр-міністр України: «Разве дело – выбранное не выбранное?
Дело в проблеме, прежде всего. И умении проблемы решать. Но я за выборы мера. Важно, что
киевляне не избрали нового Леонида Михайловича Черновецкого».
Партія регіонів зібрала 150 підписів за звільнення заступника голови Верховної
Ради, свободівця Руслана Кошулинського
Олексій ЛІХМАН, ведучий: Відставити віце-спікера. Партія регіонів зібрала 150
підписів за звільнення заступника голови Верховної Ради, свободівця Руслана Кошулинського.
Не догодив фракції більшості депутат своєю приналежністю до політичної сили, ідеологія якої,
за словами лідера регіоналів у Раді Олександра Єфремова, небезпечна для держави. Також
партії влади не подобається поведінка віце-спікера, який зокрема, разом з іншими
представниками «Свободи», заважає депутатам у сесійній залі виступати російською мовою.
Сам Кошулинський у коментарі ТВі заявив, що за свою посаду не тримається. Будь-який
опозиціонер в його кріслі поводився б аналогічно. Нагадаю, що традиційно посада одного із
заступників спікера, є квотою фракції меншості.
Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партії регіонів: «Он, как руководитель, он обязан
обеспечивать работу Верховной Рады. А не принимать участия во всех акциях, которые
срывают работу парламента. 207 голосов есть во фракции Партии регионов. А что касается
остальные – мы не ввели, не проводили еще эту работу, поэтому не собирали соответствующие
голоса. Но я думаю, что по этому вопросу, если мы подымем, то голоса будут».
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Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ, віце-спікер Верховної Ради: «Свободівці і Кошулинський
поступатися принципами не будуть. Триматись за крісло ніхто не буде. Є бажання – нехай
потім вони червоніють, і знаходять там в якогось сірка очі, як вони це будуть пояснювати там
на міжнародній арені, коли в них запитають: «А чому з політичних мотивів, зокрема, відставка
іде заступника голови Верховної Ради? В зв’язку з чим?».
Конституционный Суд начал рассматривать вопрос о выборах в столице
ТРК "Украина", События
Евгений МИХИН, ведущий: Конституционный суд начал рассматривать вопрос о
выборах в столице. На решение у судей есть три месяца. Но уже завтра оппозиция проведет
митинг у стен парламента с требованием как можно скорее назначить выборы в Киеве.
Руководитель оппозиционных фракций хотят, чтобы депутаты во вторник рассмотрели этот
вопрос первым. Представители большинства предлагают голосовать за выборы в четверг или
вообще отложить это на будущее из-за правовой коллизии.
Александр Ефремов, глава фракции Партии регионов в парламенте: «У нас мэр города
сложил полномочия раньше и значит выборы должны быть внеочередные. По депутатскому
корпусу выборы должны быть очередные. И когда начинаешь рассматривать эту ситуацию с
юристами, то сколько есть юристов, столько точек зрения».
Арсеній Яценюк, глава фракции Батьківщина: «Ні в п’ятницю після обіду треба це
ставити, це тоді, коли вже не дійде черга до голосування по місту Києву, а завтра поставити
постанову про призначення виборів мера міста Києва, який потрібен Києву. Тому що, я
дивлюся, що в Київській міській адміністрації почистили чиновників, а сніг так і не
почистили».
Опозиція мітингує за призначення виборів у Києві
Бі-Бі-Сі (Україна)
Прибічники опозиції проводять біля Верховної Ради у Києві протест з вимогою
призначення виборів мера столиці та Київради. На акцію зібралося кілька тисяч людей.
По два боки паркану
На вулиці Грушевського зібралося близько трьох тисяч прихильників опозиції. Вони
заполонили вулицю по обидва боки від будівлі Верховної Ради - до будівлі уряду та до Площі
Слави. Перед протестувальниками виступали опозиціонери Олег Тягнибок та Арсеній Яценюк.
Вони розказали, що подальший перебіг акції залежатиме від того, як пройде голосування в
парламенті за призначення виборів мера Києва. Воно має початися сьогодні о 12.30.
По інший бік паркану, на майданчику перед Верховною Радою, мітингує близько
двохсот учасників молодіжної організації “Молодь України – за європейське майбутнє”, які
вигукують проєвропейські гасла і вимагають ухвалити закони, спрямовані на євроінтеграцію.
Напередодні представники Парті регіонів казали, що ця організація не пов'язана з партією
влади.
Біля Маріїнського палацу припарковано близько десяти автобусів з правоохоронцями.
Автобуси з міліцією стоять також на сусідніх вулицях.
Ключове питання
На сайті Верховної Ради розмістили інформацію, що у депутати розглянуть призначення
виборів у столиці на 2 червня. Кореспондент ВВС Україна Святослав Хоменко підтвердив, що
це питання почнуть обговорювати о 12:30. Також він повідомив, що спікер Володимир Рибак
після численних прохань розпорядився увімкнути пряму відеотрансляцію на вулицю, де
проходить мітинг. Парламентська опозиція привітала це рішення оплесками.
"Це не політична акція - це акція київської громади в боротьбі за право бути
господарями в своєму місті "
Арсеній Яценюк, "Батьківщина"
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

27
Тим часом на вуличному мітингу опозиція закликала киян, якщо не будуть призначені
вибори мера, бойкотувати комунальні платежі.
Напередодні лідери опозиційних фракцій “Батьківщина”, УДАР та “Свобода” записали
відеозвернення до киян, закликавши їх прийти на протест.
“Це не політична акція - це акція київської громади в боротьбі за право бути
господарями в своєму місті”, - сказав голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк,
“Ми, парламентська опозиція, зробимо максимум, що від нас буде залежати, у Верховній
Раді. Але ми потребуємо вас на вулицях заради підтримки і заради нашої спільної перемоги”, додав лідер “Свободи” Олег Тягнибок.
У понеділок Конституційний суд Клацнути розпочав розглядати подання депутатів від
Партії регіонів щодо дати виборів у Києві.
21 березня постанову про вибори в Києві парламент ухвалив у першому читанні. У
вівторок її мають розглянути в другому читанні.
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