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Друковані видання
Хто підніс сірник
Олександр Михайлюта, «Сільські Вісті»
Парламентська більшість — фракції Партії регіонів та Компартії, грубо порушивши
регламент, поспіхом ухвалили 16 січня 2014 року підготовлені депутатами від ПР Вадимом
Колесниченком та Володимиром Олійником законопроекти, які передбачають внесення змін до
багатьох чинних законів і спрямовані на згортання демократії в державі. За оцінками багатьох
експертів, це пряма дорога до утиску демократичних свобод і спроба законодавчо затвердити
диктатуру в Україні. Зокрема, йдеться про Закон «Про внесення змін до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки
громадян», а також Закон «Про внесення змін до Закону України «Про усунення негативних
наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під
час проведення мирних зібрань». Причому спікер В.Рибак у «пожежному» порядку підписав
документи і того ж дня направив їх Президенту. В. Янукович, як повідомляють ЗМІ, підписав
усе. Але події неділі, очевидно, змусили його поки що не публікувати текстів «драконівських»
законів. Чинності ж вони набирають з моменту оприлюднення.
Ось основні санкції для «упокорення» громадян. Будь-кого можуть позбавити волі за:
масові заворушення — на 10-15 років; блокування доступу до котеджів можновладців — 6
років; за погрозу міліціонеру — 7 років; поширення екстремістських матеріалів — 3 роки;
збирання інформації про суддю чи «беркутівця» — 3 роки; наклеп — 2 роки; групове
порушення громадського порядку — на 2 роки; рух колоною з більш як 5 автомобілів —
вилучення прав і машини на 2 роки; неповага до суду, самовільне встановлення наметів чи
звукопідсилювальних установок — на 15 діб; участь у мирних зібраннях у касці, форменому
одязі, з вогнем — 10 діб… А невиконання «законних вимог» працівників СБУ коштуватиме
понад 2 тис. грн. штрафу. Передбачено також спрощену процедуру позбавлення
недоторканності народних депутатів, звісно ж, це стосуватиметься передусім опозиційних.
http://www.silskivisti.kiev.ua/19054/index.php?n=20949
В массовом беспорядке организовываются переговоры власти и оппозиции
Сергей Сидоренко, "КоммерсантЪ" (Украина)
О подготовке круглого стола с участием оппозиционных лидеров и представителей
власти стало известно в воскресенье поздно вечером — договоренность о его проведении была
достигнута в ходе встречи Виктора Януковича и Виталия Кличко. В понедельник выяснилось,
что провести круглый стол будет непросто — оппозиции потребовался целый день для
согласования состава технической группы, которая должна была передать власти список
требований Майдана. Перспективы проведения встречи на высшем уровне с участием
президента и лидеров оппозиционных фракций оставались неясны.
Вчера Виталий Кличко вновь взял на себя инициативу и без согласования с коллегами по
оппозиции отправился в АП. "Виктор Янукович обещал мне урегулировать ситуацию, однако
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слова не сдержал. Я поеду к президенту, чтобы получить ответы по требованиям оппозиции,
которые были выдвинуты накануне",— заявил лидер УДАРа.
Поездка Кличко на Банковую развязала информационную войну власти и оппозиции —
учитывая, что встречи в АП проходили без свидетелей, стороны были вольны излагать свое
видение происходившего. Пресс-служба президента объявила, что во время приезда
оппозиционного политика в АП как раз проходило заседание рабочей группы по
урегулированию политического кризиса под руководством секретаря Совбеза Андрея Клюева.
"К участникам заседания присоединился председатель политической партии УДАР Виталий
Кличко",— заявили в пресс-службе. Отсутствие Главы государства на переговорах прессслужба объяснила тем, что он был занял на встрече с премьер-министром и первым вицепремьером.
Распространенная АП новость полностью противоречила стратегии оппозиции, ведь еще
накануне ее лидеры категорически отказывались проводить переговоры с господином Клюевым
и настаивали на встрече с господином Януковичем. Виталий Кличко вскоре опроверг версию
АП. "Ко мне вышли Андрей Клюев, Андрей Портнов, Елена Лукаш и сказали, что у Президента
совещание, и он позвонит мне, когда освободится. Я развернулся и ушел",— заявил политик.
Администрация президента перешла в контратаку. Вскоре после заявления Виталия
Кличко там провели экстренный брифинг, на котором детально описали разговор с
оппозиционным политиком. При этом в АП откорректировали распространенные ранее
сведения, признав, что заседания рабочей группы с участием лидера УДАРа как такового не
было. "У нас не получилось какого-то конструктивного диалога, было достаточно много
эмоций, хотя Виктор Федорович просил нас передать, что он свяжется с Кличко после того, как
у него закончится совещание. Мы начали консультации, но диалог не состоялся",— рассказал
Клюев. По его словам, в ходе беседы Кличко заявил о выходе из переговоров.
Андрей Портнов на брифинге выступил с дополнительными обвинениями в адрес
собеседника. "Свой разговор Виталий Владимирович начал с угроз, мол, придет его время в
будущем, и он сможет ответить на определенные наши политические вопросы. Мы,
скептически оценив политические перспективы Виталия Владимировича Кличко, попросили
его пугать своих политических партнеров и сказали, что его здесь никто не боится",— сказал
советник президента.
Заявления сторонников президента заставили Виталия Кличко провести еще один
брифинг, чтобы опровергнуть сведения о своем выходе из переговоров: "Как можно выйти из
того, куда не входил? Я и не собирался вести переговоры с рабочей группой. Только с
Виктором Януковичем". Лидер УДАРа добавил, что Президент, вопреки обещанию, ему так и
не позвонил. "Лживые "новости" свидетельствуют о том, что Янукович не собирается
предпринимать такие шаги",— предположил политик.
В то время как Кличко взял на себя руководство переговорами с президентом, его
соперники в борьбе за лидерство в оппозиции — Арсений Яценюк и Олег Тягныбок — решили
провести свой диалог с властью и отправились на встречу с генеральным прокурором Виктором
Пшонкой. Цель встречи — убедить Генпрокурора не допустить эскалации конфликта
силовиками, заявил Яценюк: "Не дай бог, будет хоть одна жертва. Это будет та красная черта,
после которой мы уже никогда не вернемся в мирное русло". В пресс-службе Генпрокуратуры,
впрочем, описали переговоры иначе: "Генпрокурор призвал представителей оппозиции убедить
своих сторонников прекратить силовое противостояние".
Судя по комментариям представителей власти, у переговоров действительно нет
большой перспективы. Елена Лукаш, в частности, обвинила оппозицию в уголовно наказуемом
преступлении. "Мы видим не мирный протест, а экстремистские протесты, преступные
протесты, которые прямо или косвенно возглавляют лидеры оппозиции",— заявила министр
юстиции. Андрей Портнов напомнил, что в воскресенье лидеры оппозиции критически
оценивали действия нападавших на милицейские кордоны на улице Грушевского. "Удивлен,
что позже они отказались от своих слов и выразили протестующим поддержку",— сказал
советник президента.
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Еще одной группой виновных в эскалации противостояния, по мнению АП, являются
зарубежные дипломаты. "Часть ответственности несут международные структуры и
должностные лица некоторых зарубежных государств, которые, несмотря на то что в Киеве
захвачены три здания, своими визитами в эти здания легализовали противоправные
действия",— подчеркнул Андрей Портнов.
http://www.kommersant.ua/doc/2389217
Війна з «тітушками»
Наталія Лебідь, "Україна молода"
Новий прояв протистояння: у ніч на 21 січня оборона Майдану знешкодила безліч
найманих провокаторів, звезених до Києва для погромів
Після вчорашньої ночі соцмережами поширювався сумний жарт: коли в Європі на
вулицю виходять протестувальники, вони громлять машини та вітрини, а поліція їх відловлює. І
тільки в Україні маніфестанти самі відловлюють тих, хто псує чужу власність, та намагаються
всучити їх міліції, яка воліє стояти в стороні».
Це — до того, що з 21 січня протистояння на вулицях Києва вийшло у нову фазу.
«Беркут» уже не атакував мітингарів, хоча й окремі постріли звучали, і гранати продовжували
вибухати. Замість спецпризначенців центром столиці в ніч із понеділка на вівторок сунула орда
«тітушок», яка ламала все, до чого могла дотягтись. Мета такого десантування була двозначна:
скомпрометувати Майдан та стикнути лобами маніфестантів і заїжджих гастролерів.
Однак не так сталося, як гадалося. Активісти Автомайдану блокували «тітушок» на
місцях їх дислокації, не даючи змоги розповзтися Києвом, — і на Подолі, й біля Золотих Воріт.
«Тітушок» підводило незнання столичної географії — подекуди вони намагались втікати
дворами, але в підсумку опинялися в пастках. «Тітушки» без «Беркута» — гроші на вітер», —
пожартував очільник КВУ Олександр Черненко, маючи на увазі, що без підтримки силовиків
бійці–непрофесіонали виявились всього лише наляканими та сумирними «заробітчанами»
(часто й неповнолітніми).
Не допоміг «тітушкам» і помічений опозиціонерами «Мерседес»–«кубик», котрий явно
координував їхню «роботу». З того авта молодикам видавали кийки, бейсбольні битки,
арматуру,вибухові пакети та іншу доморощену зброю. А ще, за даними опозиції, вони отримали
«курильну травичку для відпочинку». Коштувала така місія всього 200—250 гривень —
розцінки на відео назвали самі «гопники», затримані автомайданівцями.
«Кличко впіймав двох «тітушок», допитав і роззброїв. Сказали, що привезли їх iз
Херсона. Завдання — бити машини, вітрини, блокувати дороги і влаштовувати бійки та
масовий безлад», — писала близько четвертої ранку у «Фейсбуці» прес–секретар лідера
«УДАРу» Оксана Зінов’єва.
«Виїхали з друзями в центр, не дамо виродкам бити машини, вітрини та людей! Це наше
місто», — закликав у «Твіттері» фронтмен «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук. А лідер
«Свободи» Олег Тягнибок, якщо вірити соцмережам, був учасникам такого діалогу: «Бачили,
що зробили на перехресті з отим автом «тітушки»? — запитував він працівників міліції.
«Бачили, — відповідали вони. — самі ледь від них втекли».
Поки міліція тікала від правопорушників або ж, щонайменше, не втручалась у перебіг
погромів, автомайданівці запобігли не одному правопорушенню. Узятих в полон «тітушок»
перед світанком виставляли на загальний огляд на сцені Будинку профспілок. Нічого поганого
наляканим найманцям не робили, лише змушували оповідати, як ті «дійшли до такого життя».
Відтак навіть жаліли. Бо розуміли, що винні не вони (хоч мізків та завзяття щось змінити
«тітушкам» таки явно бракує), а ті, хто довів їх до подібної безвиході, хто «підписав» на
подібну чорну справу.
Дехто з «тітушок», щоправда, заперечував, що прибув до Києва, аби нищити чужу
власність чи нападати на людей. «Битки не давали. Сказали просто ходити», — говорив один
такий «герой».
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Загальний лейтмотив тієї буремної ночі був таким: якщо міліція зумисно бездіє, треба
самоорганізовуватися та захищати місто самим. Одначе це не єдиний висновок, який
напрошується після всього пережитого. Зрозуміло, що організатори подібної провокації,
«рекрутери» «тітушок», хотіли не лише, аби Автомайдан та Самооборона Майдану відчули
сплеск шляхетного адреналіну та захистили Київ самотужки. Розв’язана (і нав’язана)
громадянська війна локального зачення мала наслідком ще більш жорстку реакцію силовиків на
все, що відбувається на вулицях. Тільки реакція ця обернулася не проти справжніх зачинщиків
безладу, а проти тих, кого у підсумку зробили винуватцями всіх нічних безладів.
«Ця ніч провела риску між минулим та майбутнім», — написав у відкритому листі
автогонщик і телеведучий Олексій Молчанов — «водій, бард і громадянин України», як він сам
себе представив. Він порівняв передислокацію «ті тушок» до Києва з навалою монголо–татар і
закликав сторони «обнулити» претензії та сісти за стіл переговорів, інакше все справді
закінчиться війною.
От тільки подібні заклики мають ризик прозвучати запізно. Доля затриманих
майданівців, доля зниклого громадського активіста Ігоря Луценка можуть бути тому
підтведженням. Точка неповернення, можливо, ще не пройдена, але до неї лишається зовсім
небагато.
Учора ввечері в Київ зі східних та південних областей в’їжджали десятки й десятки
автобусів із новими «тітушками»...
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2401/283/85449/
Опубликован закон о фотофиксации нарушений правил ПДД
Вячеслав Хрипун, "КоммерсантЪ" (Украина)
Вчера был опубликован закон о введении автоматической фото- и видеофиксации
нарушений правил дорожного движения. Он вступит в силу через месяц, после чего штраф за
нарушение ПДД будет высылаться гражданину, на которого зарегистрирован автомобиль.
Однако сейчас множество водителей управляют автомобилями по доверенности. В ГАИ
разъяснили, что автовладелец сможет избежать уплаты штрафа, если докажет, что за рулем был
не он. Для этого будет достаточно подать в ГАИ заявление с указанием, кому и когда было
передано право управления автомобилем. Впрочем, юристы считают, что водителям следует
позаботиться о регистрации машин.
Закон о введении автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД был принят
16 января. Вчера он был официально опубликован, а через месяц вступит в силу. Согласно
закону, штраф будет налагаться на гражданина, на которого зарегистрировано транспортное
средство, о чем он получит соответствующее уведомление по почте. После получения такого
письма владелец автомобиля будет иметь десять дней, чтобы доказать, что автомобиль "выбыл
из его владения в результате противоправных действий" либо в момент нарушения за рулем
находился не он. Кроме постановления о штрафе, в письме будет содержаться фотография
автомобиля, сделанная в момент нарушения ПДД, а также адрес интернет-страницы, на которой
оштрафованный сможет увидеть фото или видео автомобиля в момент совершения нарушения.
Автовладельцы отнеслись к принятию нового закона настороженно, поскольку в 2000-е
годы многие граждане приобретали автомобиль именно по доверенности. Это позволяло
уменьшить расходы при покупке автомобиля и упростить процедуру оформления сделки,
зарегистрировав ее только у нотариуса. В 2011 году оформление генеральной доверенности
стало необязательным, а для управления транспортным средством другим лицом стало
достаточно передать ему техпаспорт автомобиля и страховой полис при наличии у него
водительских прав. "Я езжу по генеральной доверенности уже долгие годы и сам шесть лет
назад продал свой автомобиль по доверенности,— рассказал автовладелец Владимир К.,—
Теперь опасаюсь, как бы мне не начали приходить штрафы за автомобиль, который неизвестно
где находится, а за его рулем сменилось множество людей". В департаменте ГАИ признаются,
что не располагают информацией о том, сколько людей ездит за рулем по доверенности, не
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являясь реальными владельцами автомобиля. Вторым поводом для опасений являлся малый
срок, отведенный законом для того, чтобы оспорить штраф.
В ГАИ не располагают информацией о том, сколько людей ездит за рулем по
доверенности
Вместе с тем заместитель начальника департамента ГАИ Владимир Резников заявил, что
практика, при которой штрафы оплачивает именно владелец автомобиля, действует в Европе.
"Там владелец транспортного средства сначала платит штраф, а уже потом разбирается, кто был
за рулем. У нас процедура будет либеральнее, чем в Европе. Чтобы доказать свою
невиновность, автовладелец должен обратиться с письменным или электронным заявлением в
ГАИ, в котором необходимо указать, кому и когда он передал право на управление
транспортным средством. Это позволит нам разобраться в ситуации",— рассказал Резников.
Следует отметить, что 22 декабря 2010 года Конституционный суд признал фото- и
видеофиксацию нарушений ПДД незаконной, отметив, что к ответственности может
привлекаться только человек, сидевший за рулем в момент нарушения. Кроме того, в 2008-2009
годах ГАИ использовала прибор "Визир", предназначенный для измерения скорости, но
имевший функцию фото- и видеофиксации. В то же время он не был рассчитан на
автоматическую фиксацию нарушений и работал в ручном режиме. Сейчас в ГАИ уже не
опасаются, что в КС может быть подано новое представление. "Фиксация будет полностью
автоматической и будет осуществляться качественной стационарной техникой. В любом случае
следует понимать, что система автоматической фото- и видеофиксации нарушений нужна. Это
показал 2008 год, когда нам удалось добиться снижения числа жертв на дорогах с 9,5 тыс. до
7,7 тыс. человек. К тому же это реальный способ избежать коррупции на дорогах",— пояснил
Резников.
Адвокат юридической группы "Солодко и партнеры" Сергей Кишенько после
вступления в силу нового закона рекомендует водителям, управляющим автомобилем по
доверенности, все-таки зарегистрировать его (стоимость услуги составляет 485-523 грн), а
остальным — оформить полноценные договоры купли-продажи с соответствующей
регистрацией. "Иначе может получиться так, что автовладельцы будут пачками оплачивать
нарушения, которые они не совершали, поскольку не смогут доказать свою непричастность",—
пояснил Кишенько.
http://www.kommersant.ua/doc/2389221
Всеукраинская забастовка приведет к массовым увольнениям
Андрей Кислов, «Взгляд»
В четверг оппозиция намерена определить дату всеобщей стачки. Об этом сообщил
заместитель председателя Всеукраинского забастовочного комитета Михаил Волынец. По его
словам, забастовка будет кратковременной и предупредительной. При этом рассматривается
вариант провести ее без остановки работы предприятий.
«Дату определим на заседании стачкома в четверг. Скорее всего проведем забастовку в
феврале. Рекомендуемое время будет от 15 до 60 минут. Работу для забастовки можно и не
останавливать, а провести митинги и пакеты», - сказал Волынец.
Он не знает сколько предприятий и в каких отраслях будет принимать участие в
мероприятии. Но Волынец отметил, что требования забастовщиков будут варьироваться в
зависимости от региона.
«На востоке страны люди не поддерживают политических лозунгов, там мы предложим
выступить с экономическим требованиями о повышении и своевременной выплате зарплат и
пенсий», - рассказал Волынец.
Отметим, что организация забастовки даже без остановки предприятий сталкивается с
трудностями.
Так, председатель забастовочного комитета, нардеп от УДАРа Сергей Каплин жалуется
на то, что проведение забастовочных акций требует выезда за пределы Киева для проведения
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переговоров с активистами, трудовыми коллективами, а события, которые начались 19 января,
не дают возможность начать подготовку.
Отметим, что организация забастовки прописана в законе о порядке решения
коллективных трудовых споров. Такого понятия как «предупредительная забастовка» в нем нет.
А законная процедура у стачки непроста.
Сначала нужно, провести собрание трудового коллектива. Если более 50% работников
согласны на забастовку они избирают стачком и пишут предупредительное письмо
работодателю и властям. Путем сбора подписей они выдвигают свои требования, которые
работодатель может рассматривать месяц. Затем создается примирительная комиссия,
организуются переговоры между стачкомом и работодателем. Если они ни к чему не привели,
создается трудовой арбитраж. Забастовку можно объявить только в случае соблюдения этих
условий. И даже тогда о митингах в ее рамках нужно заранее письменно уведомлять власть.
«В переговорах всегда участвуют представители власти: мэр, начальник милиции, а
работодателю предоставляют время на разрешение конфликта. За пару месяцев зачинщиков
успевают уволить», - рассказал «Взгляду» лидер трудового движения «Солидарность»
Константин Ильченко, который год назад организовывал забастовку на шахте «Красный
партизан» в Луганской области.
«Работники идут на забастовку неохотно, и только если их бьют по карману. Это крайняя мера разрешения трудовых споров. «Предупредительная» забастовка в
законодательстве не предусмотрена, а те работники, которые будут в ней участвовать могут
быть уволены за нарушение трудовой дисциплины», - сказал он.
Политологи сомневаются в успехе затеи с забастовкой.
«В оппозиционном лагере представлены партии правого толка, каковыми являются
УДАР, «Батькивщина» и «Свобода». Использование левацких призывов к забастовкам для них
нонсенс. Забастовки - инструмент левых, а удел правых - факельные шествия. К тому же у них
нет влияния на крупные трудовые коллективы и инструмента защиты работников от
увольнений», - сказал «Взгляду» директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Он отметил, что всеобщая стачка — метод из прошлого. «Эта идея из эпохи
индустриализации, а в условиях информационного общества можно было бы придумать что-то
получше. Но идеи у оппозиции исчерпались», - сказал Карасев.
«На забастовку, могут откликнутся симпатизирующие оппозиции предприниматели
западной Украины. Закроют ли они на четверть часа свои киоски никто проверять не будет.
Предпринимателям ведь увольнения не грозят. А на крупных предприятиях забастовка
невозможна, пока идею не поддержали лидеры финансово-промышленных групп. А первым
должен закрыть свои заводы Петр Порошенко.
А затем свои рестораны, гостиницы и рынки должны сторонники Тягнибока, Кличко и
Яценюка. Но они не спешат этого делать.
Ведь заявление о всеукраинской забастовке — чистый популизм, позаимствованный из
арсенала левых политических движений. Подобными левацкими заявлениями правые
украинские политики обычно бросаются накануне выборов», - сказал «Взгляду» директор
Института украинской политики Константин Бонаренко.
http://vz.ua/novosti/politika/vseukrainskaya_zabastovka_privedet_k_massovym_uvolneniyam
Кто освоит кризисный бюджет
Андрей Заика, "Деловая столица"
Из пачки скандальных законов, принятых парламентом 16 января, только один был
утвержден депутатами по всем правилам — с формальным соблюдением процедуры
голосования, к тому же всего за 50 секунд. Им оказалась финансовая смета Украины на 2014 г.
За закон о госбюджете проголосовали депутатскими карточками, что делает
легитимность его принятия вне любых подозрений.
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Сразу после этого электронная система "Рада" была отключена, и последующее
законотворчество напоминало полный хаос. Трепетное отношение к закону о госбюджете
объясняется просто: с этим документом оказались связаны личные экономические интересы
большинства народных депутатов.
Искусство угождать
Проект бюджета, переданный Кабмином в парламент в декабре, уже содержал
непомерно раздутую расходную часть: на ее финансирование требовалось дополнительно
изыскать не менее 80 млрд грн. Но в ходе доработки парламентский комитет увеличил
бюджетные расходы еще почти на 13 млрд грн.
Причем к предлагаемым тратам госказны законодатели отнеслись весьма избирательно.
На самом деле в течение минувшего месяца депутаты подали поправки к проекту, в
соответствии с которыми расходы госбюджета нужно было увеличивать примерно на 750 млрд
грн.
Как сказал глава бюджетного комитета Верховной Рады Евгений Геллер, всего в комитет
поступило 3 тыс. предложений. Почти все они касались корректировки расходной части
госказны. По словам народных избранников, именно Евгений Геллер занимался окончательным
отсевом депутатских "хотелок".
При этом ему пришлось решать весьма непростую задачу: угодить всем, чтобы собрать
необходимое количество голосов в поддержку проекта госбюджета. Судя по результатам
голосования, с ней он справился отменно.
Собрать голоса внефракционных депутатов (их всего 43) удалось с помощью бюджетной
статьи о финансировании ремонта и капстроительства в регионах. В этой группе достаточно
много парламентариев, избранных по мажоритарному округу. В ходе избирательной кампании
они наобещали электорату немало благ, включая ремонт дорог, школ, больниц и т. д.
Накануне голосования глава бюджетного комитета нашел время провести недолгую
индивидуальную беседу с каждым из мажоритарщиков. Результат оказался впечатляющим: 25
внефракционных нардепов проголосовали за внесенный проект. Самым большим сюрпризом
для наблюдателей стала поддержка госбюджета-2014 принципиальным оппонентом
действующей власти Олесем Донием.
Участник "прамайдана" — студенческой революции "на граните" — признался, что
поддержал закон потому, что в нем предусмотрели 30 млн грн. на ремонт бюджетных
учреждений в Коломые (участок, избравший Олеся Дония в парламент).
Игра стоила свеч. В результате раздачи небольших "подарков" финансовый план страны
был утвержден в том виде, который нужен был "регионалам". Ведь львиная доля "покращень"
на самом деле досталась именно тем сферам, которые находятся под их контролем.
Например, финансирование реструктуризации угольной и торфяной промышленности
(последняя в законе упоминается скорее как дань традиции) увеличится на 2 млрд грн. Это
почти в два раза больше, чем в правительственном варианте, и в полтора раза превышает
прошлогодний показатель.
Поровну не получилось
Спустя два года страна продолжит платить из бюджета за футбольный праздник —
Евро-2012. Компании, в основном связанные все с теми же "регионалами", получат в этом году
1,7 млрд грн.
По словам депутата Владимира Сальдо (Партия регионов), эти бюджетные средства
будут направлены тем компаниям, "которые при строительстве футбольных объектов брали
кредиты под государственные гарантии".
Не обидели в бюджетном комитете и родину Президента (да и сам Евгений Геллер
родом из Донецка). Для Донецкой области дополнительно предусмотрено 70 млн грн. на
капремонт больниц и закупку медицинского оборудования. Все же предвыборный год, а самые
частые посетители больниц — пенсионеры. К тому же земляки — наиболее преданная часть
электората, поддерживающего главу государства.
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Зато финансирование мятежной столицы было урезано с 8,5 млрд грн. в 2013 г. до 7
млрд грн. в текущем. Хотя городские власти рассчитывали на прибавку в 3 млрд грн. Но после
принятия финансовой сметы страны оказалось, что Киеву теперь не хватает денег ни на
медикаменты в больницах (порядка 300 млн грн.), ни на питание в медучреждениях (около 400
млн грн.).
Безусловно, Банковая не станет держать на голодном пайке в предвыборный год и
столицу. Но необходимые средства будут выделены после того, как утрясется ситуация с
руководством города. И представлено это будет как личная заслуга, вероятно, вернувшегося в
свой кабинет Попова и правительства.
Тем более что и в принятой финансовой смете страны столица уже отмечена
благосклонностью власти, правда, не без лоббистских усилий: из 600 млн грн., которые
добавили на капстроительство, 385 млн грн. будут израсходованы на дороги в Киеве (например,
дорогу к комплексу Bionic Hill народного депутата Василия Хмельницкого) и регионах, где
чаще всего бывает Президент, — в Крыму и, конечно же, в Донецкой области.
Не забыли и о самом Викторе Федоровиче. Вдобавок к немалой сумме, которую Кабинет
Министров отвел на содержание главы государства в декабрьском варианте проекта (1,3 млрд
грн.), бюджетный комитет приплюсовал еще 52 млн грн. Дополнительные средства пойдут на
обеспечение авиаперелетов Президента (видимо, учли, что ему чаще придется летать в
Москву), а также улучшение условий его работы.
Денег хватит не всем
Финальная версия бюджета позволит поправить материальное положение работников
СБУ. Им подбросили 90 млн грн., которые почти полностью пойдут на повышение зарплат.
Также улучшится положение военных, которых правительство изначально планировало
обделить, уменьшив финансирование Министерства обороны.
В окончательном варианте закона для них предусмотрены дополнительные средства в
сумме почти 0,6 млрд грн. Из них 50 млн грн. — на достройку жилья для офицеров (опять же —
на носу выборы, поэтому вручение ключей от новых квартир придется весьма кстати).
Основные же средства пойдут на финансирование деятельности Вооруженных сил, в том числе
и на незначительное повышение зарплат.
И, конечно же, не забыты бизнес-интересы: в документе отдельной строкой указано, что
тендеры на поставку услуг по питанию бойцов в 2014 г. проводиться не будут. Поэтому армию
будут кормить те же фирмы, что и в 2013-м.
Помимо чекистов и военных, решено добавить средства и на содержание судов. Причем
из 14,5 млн грн., предусмотренных на эти цели, львиная доля (10 млн грн.) достанется
Верховному суду, который сыграл ключевую роль на выборах 2004 г.
Расплачиваться за бюджетное "пиршество" в комитете решили за счет внешних займов,
Национального банка и приватизации. Поэтому план внешних заимствований, подготовленный
правительством, был увеличен еще на 8,1 млрд грн., до 51,2 млрд грн. Очевидно, что расчет при
этом делается на обещанные Россией $12 млрд. Учитывая дороговизну внутренних займов, их
планируют сократить на 3,6 млрд грн., так что их общий объем составит 111,3 млрд грн.
Что касается НБУ, то его уже традиционно сделают "дойной коровой" бюджета: в этом
году Нацбанк перечислит в госбюджет не только свою прибыль, но и половину
сформированных им резервов для покрытия рисков. И уже напоследок, выметая все по сусекам,
было принято решение увеличить и без того нереальный план доходов от приватизации на 1,2
млрд грн.
В том, что госбюджет 2014 г. выполнен не будет, нет сомнений ни у кого. Экс-министр
финансов Виктор Пинзеник вообще пророчит казне рекордный дефицит в 200 млрд грн. В
любом случае, денег на все прописанные в бюджете расходы не хватит. Но это уже совсем
другая история.
http://www.depo.ua/ru/delovaja-stolica/2014_ds/janv_ds2014/13-659661/117139.htm
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Інтернет-ЗМІ
Янукович не принял Кличко, а Яценюк встретился с генпрокурором
Дело.ua
Прошел третий день стычек на Грушевского. С другой стороны Мариинского парка
собрались участники Антимайдана. Виталий Кличко сегодня пробовал встретиться с Виктором
Януковичем, но президент отказался, так как в это время встречался с Азаровым и Арбузовым.
МВД опубликовало видео, на котором сотрудники ВВ горят от коктейлей Молотова.
Майдан на Грушевского
Сегодня утром митингующие против власти укрепили баррикады на ул. Грушевского.
Пользуясь моментом временного приостановления столкновений с милицией митингующие
баррикадировались подручными средствами (лавочками, автомобильными шинами, кусками
заборов, металлическими щитами, бочками, мусорными контейнерами).Таким образом, они
построили вторую баррикаду в 20 м от кордона милиции.
Милиция выложила на сайте видео, снятое сотрудниками МВД. На нем показано, как
милиционеры страдают от "коктейлей Молотова" и лица протестующих, кидающих бутылки и
камни в правоохранителей. Также в МВД отмечают, что в органы внутренних дел доставлены
32 человека, которые участвовали в протестах на улице Грушевского.
Также утром в Мариинском парке собралось около трех тысяч сторонников Партии
регионов.
Переговоры с властью
Глава политсовета "Батькивщины" Арсений Яценюк встречался с Генпрокурором
Виктором Пшонкой. Представители оппозиции потребовали от генерального прокурора
Украины Виктора Пшонки запретить бойцам спецподразделения "Беркут" применять
огнестрельное оружие.
В то же время и.о. главы КГГА Анатолий Голубченко сообщил, что убытки от
Евромайдана, не учитывая повреждения на ул. Грушевского, составили 14 млн гривень. А
убытки участников Антимайдана — 300 тыс. грн, которые еще не оплачены.
Утром лидер партии УДАР Виталий Кличко заявил, что поедет к президенту Виктору
Януковичу на переговоры. "Виктор Янукович обещал мне урегулировать ситуацию, однако
слова не сдержал. Я поеду к президенту, чтобы получить ответы на пять требований оппозиции,
выдвинутые накануне", — сказал Кличко.
В Администрации президента прошло заседание рабочей группы по урегулированию
политического кризиса в стране. Пресс-служба главы государства сообщила, что к переговорам
примкнул Кличко. А в это время президент "согласно рабочему графику проводил плановую
встречу с премьер-министром Николаем Азаровым и первым вице-премьер-министром Сергеем
Арбузовым по вопросам социально-экономического развития Украины в 2014 году".
Позже Клюев заявил о выходе Виталия Кличко из переговорного процесса с властью по
урегулированию кризиса в стране. "Конструктивного разговора не произошло. Кличко начал
заявлять, что выходит из переговорного процесса", — сообщил Клюев на брифинге.
В свою очередь, Виталий Кличко заявил, что переговоры должны проходить обязательно
при участии президента как гаранта Конституции и человека, который несет всю
ответственность за то, что происходит сегодня в стране. "Как можно выйти из того, куда не
входил? Мы еще вчера отметили, что переговоры должны происходить только с Януковичем. А
он устраняется и избегает ответственности, поэтому возложил ее на так называемую рабочую
группу", — подчеркнул Кличко.
ЧП не будет
Сегодня появилась информация о том, что Партия регионов будет инициировать
внеочередное заседание Верховной Рады, для введения чрезвычайного положения в Украине.
"Регионал" Вадим Колесниченко это опроверг.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев также
заявил, что чрезвычайного положения никто вводить не намерен.
Братская помощь России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы
выступить в роли посредника в урегулировании политического кризиса в Украине, но при
условии, что из Киева поступит соответствующее обращение.
http://delo.ua/ukraine/janukovich-ne-prinjal-klichko-a-jacenjuk-vstretilsja-s-genprokur224926/
Арештовано банківські рахунки Євромайдану
Gazeta.ua
В рамках розгляду позову Федерації профспілок України про відшкодування нанесеної
будинкам шкоди, судом заарештовано всі банківські рахунки, на яких збирались кошти для
Євромайдану та Автомайдану.
За повідомленням джерела видання "Закон і Бізнес", під судову заборону потрапили
рахунки двох громадських організацій, які активно збирали кошти для нужд протестувальників,
це ГО "Соціально відповідальне суспільство" та ГО "Кияни - за реформи".
Крім того, заарештоване все особисте майно народних депутатів України, що
координують дії протестувальників у захоплених будівлях - Пашинського, Авакова, Пацкана,
Аверченка, Кубіва, а також лідера Автомайдану Дмитра Булатова. Під судову заборону
потрапило все рухоме та нерухоме майно, що належить зазначеним особам, квартири, будинки
та дорогі автівки.
За даними редакції серед заарештованого майна - кілька мерседесів та тойот, автомобілі
"Лексус" та "Ніссан", земельні ділянки на десятки гектарів, об'єкти нежитлової нерухомості та
квартири нардепів у Києві, Харкові та Львові.
У разі задоволення позову вказане майно перейде у власність Федерації профспілок у
рахунок погашення шкоди, нанесеної Будинку профспілок та Жовтневому палацу.
http://gazeta.ua/articles/politics/_areshtovano-bankivski-rahunki-evromajdanu/537691
Владислав Лукьянов: «Титушки» живут в «наметах» на Майдане»
Главком
Рядовые «регионалы» в нынешних условиях оказались заложниками ситуации – в том
плане, что от них сейчас ничего не зависит. Все они ждут какой-то развязки конфликта, при
этом продолжая повторять, что в Киеве – беспредел и попытка государственного переворота,
лидеры оппозиции не контролируют происходящее, а принятый пакет «драконовских» законов
– то, что надо в этой ситуации. Владислав Лукьянов, который когда-то даже ходил в Дом
профсоюзов пообщаться с митингующими, также пугает смутьянов ответственностью, которая
рано или поздно для них наступит, причем не делает исключений и для лидеров оппозиции.
Как вы думаете, стороны договорятся о чем-либо? Какими вы видите границы
компромисса?
Я вижу, что заявления о мирном Майдане провалились – центр Киева поринул в хаос и
беспорядок. Милиция отреагировала на происходящее, может, чрезмерно выдержанно, но
сохранила видимость порядка и создала возможность для каких-то переговоров. Действия
демонстрантов несут не мирный характер, и большинством граждан Украины они не
поддерживаются, а с возмущением осуждаются. У меня лично и в моих общественных
приемных телефоны обрываются – горячие головы с другой стороны говорят, что мы приедем в
Киев и наведем здесь порядок. Я буду успокаивать людей, обращаться к ним, что надо все-таки
действовать в конструктивном направлении и в рамках действующего законодательства и
Конституции.
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И вы не хотите, как Кернес призывал, «мобилизовать» сторонников власти?
Я бы не хотел, чтобы мы спровоцировали ситуацию до массовой бойни в Киеве.
Но власть сейчас автобусами завозит в Киев ребят специфической внешности,
которые говорят, что получили по 200 гривен. Это не те «горячие головы», о которых вы
говорите?
Это больше провокации, чем реальность.
Ну, как это нереальность? Они же на улицах есть, их все видят.
Все видели, как банда хулиганов разрушила и спалила автомобили, устроив бойню на
Грушевского. И для этого не было никаких причин – на них никто не нападал, мирный Майдан
вроде находится в другой стороне. Так что теперь мы четко увидели, кто кого завозит и где
живут эти все «титушки» – в «наметах» на Майдане.
Этих захваченных «титушек» сегодня по Майдану водили, да.
Можно кого угодно захватить и заставить под угрозой палок и физической расправы
ходить строями – над людьми издеваться можно по-разному.
То есть «титушек», по-вашему, завезла оппозиция и сама на себя нападает. Вернемся к
границам компромисса.
Банды хулиганов должны уйти с улиц города, нужно прекратить бардак, который они
устроили. Если у кого-то создалась иллюзия, что власть слаба и не может навести порядок, то
хочу напомнить, что это – конституционная обязанность власти. И если несколько десятков
тысяч человек считают, что они могут жить по-другому, то напомню, что у нас целостное
государство, где живет 46 миллионов человек. И большинство из них за то, чтобы в стране был
порядок и сохранялся конституционный строй. Если кто-то на это посягает и вмешивается в
работу органов власти, тем более прибегает к насилию, за это предусмотрено наказание.
Вчерашнее обращение президента означало, что власть готовит силовой сценарий?
Президент обратился к гражданам Украины, их здравому смыслу и предостерег их от
участия в хулиганских и силовых действиях. В то же самое время он с уважением отнесся к
праву граждан на свободное выражение их точек зрения.
Люди вообще-то хотели не только выразить свою точку зрения, но и чтобы Президент
к ней прислушался. Но он даже Захарченко не уволил.
Давайте так – 30 или 50 тысяч человек могут хотеть, чтобы он уволил Захарченко, а
несколько миллионов – не хотеть.
Ну, погодите – все, включая Президента, признали, что разгон Евромайдана был
произведен с превышением полномочий, но никто за это не ответил.
Неправда. Ряд людей на очень высоком уровне – и руководство Киевгорадминистрации,
и генеральские чины.
И что? Пшонка раздавал уведомления о подозрении Попову и Сивковичу, но на этом все
закончилось.
Если мы принимаем решение, которое, в общем-то, не соответствует нормам
действующего законодательства, но в ранге закона мы объявили амнистию всем. Так всем –
значит всем.
То есть Попова и Сивковича амнистировали?
Не могу говорить о юридических тонкостях всех правоотношений. Это не означает, что
по этим фактам не будет произведен анализ. Но сегодня мы видим, что каждый день
происходят тысячи событий, которые нужно учитывать, анализировать и принимать решения.
Какие сейчас вообще настроения в вашей фракции? Вы обсуждаете происходящее с
коллегами из оппозиции?
Мы видим, что руководители оппозиции не нашли поддержку не только у большинства,
но и даже у Майдана. Их освистали и практически прогнали оттуда – даже Кличко, который
пошел разнимать, что делает ему честь. Где-то в захваченном помещении в Доме профсоюзов
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на четвертом этаже есть штаб – за его пределы их влияние не распространяется, и они не могут
собственными силами контролировать ситуацию. Лидеры оппозиции должны признать это и
призвать своих сторонников отойти. Потому что чем больше людей участвует в хулиганских
действиях, тем больше масштабы беспорядков.
Так вы же говорите, что их не слушаются.
Они могут призвать тех, которые еще их слушаются. А если они присоединяются к
этому беспорядку, значит, берут на себя и политическую, и уголовную ответственность за эти
действия. Парламент будет принимать решение, кто подстрекал к этим беспорядкам, кто их
организовывал…
Парламент будет принимать?
Думаю, он обязательно организует следственную комиссию, потому что масштабы
беспорядков выходят за пределы хулиганских действий, которые должна расследовать
милиция. Безусловно, есть политическая составляющая.
Вы упомянули о прецеденте всеобщей амнистии. Может ли быть амнистия и по
событиям на Грушевского ради прекращения противостояния?
Я ни в прошлый раз не голосовал за амнистию, ни в этот раз не буду. Отсутствие
должной правовой оценки ведет к безнаказанности и безответственности. А я не хотел бы,
чтобы эти слова становились синонимами. Хотя я – один из первых, кто призывает к диалогу.
Многие ваши коллеги предлагают доработать принятые одиозные законы, а то и
отменить их. Это может быть предметов нынешних переговоров?
А в чем одиозность этих законов?
Да во всем. Что, скажем, возмущает журналистов – отключение Интернета, наказание за
клевету… Понимаю, что журналистам не понравится то, что я сейчас скажу. Все привыкли, что
можно безответственно, не проверяя факты, выливать их в СМИ и не нести за это никакой
ответственности. Пусть какие-то издания скажут, что они за клевету, за подстрекательство, за
разгул преступности в стране… Уверен, что в течение короткого времени ситуация будет
стабилизирована – пусть месяц даже пройдет – и дальше встанут вопросы об ответственности и
о том, кто что делал. Когда 20–30 человек подбивают толпу на безрассудные действия и кричат,
что пролилась кровь и назад дороги нет… Так а зачем эту кровь было проливать – они же сами
набросились с палками на правоохранителей?
Но вы же согласны, что это законы какого-то военного времени?
Дело в том, что эти законы, как вы говорите, военного времени действуют в
европейских странах и США…
Не сравнивайте судебную систему у нас и в США. Эти законы возникли в ответ на
беспорядки.
Хорошо, когда беспорядки скоро стухнут, как вы обещаете, будете отменять эти
законы или менять какие-то нормы?
Ну, зачем отменять? Например, недопустимость вмешательства в частную жизнь – раз
беспорядков нет, можно в нее вмешиваться? В то же время считаю, что решать вопросы,
назревающие в обществе, нужно путем выборов и диалога.
Многие ваши коллеги признаются, что не читали этих законов перед принятием и даже
не знали, за что голосуют. А вы читали?
Просматривал.
И для вас не стало неожиданностью, что они вышли в зал?
Не думал, что их включат в повестку дня в той ситуации, но само ее развитие
подтолкнуло к такому решению вопросов. Ведь когда стали возникать драки внутри парламента
(и, кстати, действиям этих людей еще надо дать должную оценку) и массовое препятствие
голосованию через систему «Рада», ничего не оставалось другого, кроме как голосовать
руками. Это предусмотрено регламентом.
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

15
Самые горячие головы пугают Украину «югославским сценарием» – что нынешняя
власть все равно ее не отдаст, а закрепится в отдельных лояльных регионах. По новому закону,
я так понимаю, такое даже обсуждать нельзя.
Обсуждение этой темы – это подливание масла в огонь, но с другой стороны,
действующая власть была и во власти, и в оппозиции. И когда мы были в оппозиции, то не
устраивали такие бойни. Я сам был командиром палаточного городка Партии регионов и
помню, как мы поддерживали порядок, проводили политические дискуссии, но никогда не
нагнетали ситуацию и не поддерживали эскалацию жесткого физического противодействия.
Тех, кто на этом настаивал, мы старались отправить назад и больше таких людей не пускали. А
нынешняя оппозиция раздувала национальную рознь, политическое неприятие, призывала к
силовым действиям. Даже сами призывы к насильственному изменению государственного
строя – это уже уголовное преступление. Поэтому данные законы были приняты в ответ на
возможное разрушение Украины как государства.
Возможно ли привлечение международных посредников для урегулирования ситуации?
Москва вот уже выразила готовность.
В настоящий момент Украина в состоянии сама разобраться со своими проблемами. А
когда кто-то рвет на себе рубашку, толкает людей на бойню, а потом говорит, что нужна
международная поддержка, он что – хочет уйти от заслуженного наказания за собственные
преступные действия? Конечно, многие, кто не является экспертами в области
законодательства, могут сказать, что им не нравятся действия того или иного чиновника, но для
решения этих вопросов есть законодательная процедура. Более того, мы видим, что власть и
оппозиция практически через раз меняются местами. Если мы будем делать неправильные
шаги, у оппозиции будет шанс прийти к власти. Мы же тоже осуждаем некоторые
эмоциональные факты и отдельные нарушения, но против насилия и беспорядков.
http://glavcom.ua/articles/16924.html
У ВР зареєстрували законопроекти щодо відміни "законів 16 січня"
Українські Національні Новини
У Верховній Раді зареєстровані два законопроекти щодо скасування законів, прийнятих
ВР 16 січня та набравши законної сили сьогодні, повідомляє УНН.
Зокрема, нардеп від "Батьківщини" В.Яворівський зареєстрував проект Закону про
визнання таким, що втратив чинність, Закону України про внесення змін до Закону України
"Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту
безпеки громадян. Документ зареєстровано сьогодні за №4005.
Крім того, він же зареєстрував проект Закону про визнання таким, що втратив чинність,
Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо
заочного кримінального провадження). Документ за №4006 також зареєстровано сьогодні.
Наразі на веб-сайті ВР супровідні документі до проектів законів не оприлюднені.
Як відомо, 16 січня Верховна Рада крім проекту бюджету 2014-го року прийняла цілу
низку законів, серед них про внесення змін до “Закону України „Про судоустрій і статус суддів“
та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян” (№ 3879), також
№3855 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху, зафіксовані в автоматичному режимі; №3883 Проект Закону про внесення змін до
Регламенту Верховної Ради України та інші. Ухвалення цих законопроектів викликало
неодзначну реакцію українського суспільства. Від сьогодні ці закони набувають чинності.
Додамо також, що опозиція вже оскаржила скандальні закони у суді. Нагадаємо, 19 січня
між мітингувальниками та працівниками МВС на вулиці Грушевського у столиці вже третій
день тривають масові сутички. Причиною цього стала відмова правоохоронців пропустити
мітингувальників до будівлі Верховної Ради. Мітингувальники рушили з Євромайдану під
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будівлю Верховної Ради з вимогою відмінити так звані "диктаторські закони", прийняті
парламентом 16 січня.
http://www.unn.com.ua/uk/news/1295732-u-vr-pochali-reyestruvati-zakonoproekti-schodovidmini-zakoniv-16-sichnya
Нардеп Іван Бушко вважає, що нові українські закони - це норма життя
Заголовок.com.ua
Нардеп від Закарпаття Іван Бушко вважає, що «Драконівські» закони - норма життя у
країнах Європи». Таку позицію інформацію поширила у повідомленні прес-служба нардепа.
Іван Бушко вважає, що «ніхто не намагається аналізувати документи глибше і більш
об’єктивно оцінювати наявну ситуацію в країні. Більше того, нові норми прийшли на зміну тим,
які були прописані законодавством раніше, але не діють. І мало хто замислюється над тим, що
більшість нововведень – норма життя у країнах Європи, куди так прагли потрапити українці, і
за приєднання до якої сотні тисяч наших краян вийшли на Євромайдан».
Далі нардеп наводить приклади законодавства у Європі. Він також дослідив неймовірну
річ, що «славнозвісний рух у колоні з не більш ніж 5 авто, взагалі був прописаний у постанові
Кабміну ще у 2001 році. Там написано було так: колона, що рухається без супроводження
оперативними транспортними засобами, повинна бути розділена на групи (не більше п'яти
транспортних засобів у кожній), дистанція між якими повинна забезпечувати можливість
обгону групи іншими транспортними засобами. Минулого тижня було всього лише прописано
відповідальність за порушення».
Особливо тішить порівняння покарань за наклеп в Європі та Україні. «За наклеп Європа
взагалі суворо карає. Тільки порівняйте статтю Кримінального кодексу в Україні (Наклеп –
карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими
громадськими роботами на строк до двохсот годин. Наклеп у творі, що публічно
демонструється у ЗМІ або в мережі Інтернет – карається штрафом до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів, або громадськими роботами до двохсот сорока годин, або
виправними роботами на строк до одного року. Якщо наклеп скоєний разом з тяжким злочином
– карається виправними роботами від одного до двох років або обмеженням волі на строк до
двох років) із покараннями за аналогічні злочини у провідних країнах Європи: Чехія - строк
ув’язнення - до 2 років, Данія - до 2 років, Фінляндія - до 2 років, штраф - до 120 зарплат,
Франція - до 1 року, штраф - до 45000 євро, Німеччина - до 5 років, Нідерланди - до 32 міс.,
штраф - до 16750 євро, Люксембург - до 2 років, штраф - до 12500 євро, Швейцарія - до 5 років.
І цей перелік далеко не завершений», - пише Бушко.
І своє звернення депутат словами «Країна хотіла якісних змін. Звісно, не таких, які
сьогодні руйнують життя сотень людей і українську столицю. А таких, які б не зруйнували, а
сприяли будівництву громадянського суспільства в Україні. І до цього треба бути готовим.
Тільки так ми можемо претендувати на гідні позиції поряд із передовими та найрозвиненішими
країнами Європи».
http://zaholovok.com.ua/nardep-bushko-vvazhaje-shcho-novi-ukrajinski-zakoni-tse-normazhittya

Блоги
Ірина Фаріон: «Хто перешкоджає мирній революції – робить її насильницькою»
glavkom
На Водохреща вперше у новітній історії Україна прийняла бойове хрещення. Прелюдією
до цього були не лише 60 днів майданових протестів, а виростання українського національного
самоусвідомлення у постколоніяльний період. Проте, з огляду на непримиренний характер
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українця, окупаційна адміністрація Януковича лише пришвидшила процеси каталізації і
народження великих україців.
Мирна фаза еволюційно перейшла у бойову – і спину їй не буде. Якщо ця орда і далі
чавитиме (а це неминуче, бо діють інстинктами), то протистояння набере партизанських
методів боротьби. Благо, досвід від часів УПА маємо. Можливо, і через це так нестримно
воюють із нашою історичною пам'яттю, бо вона у своїх сховках містить відповіді на всі
проблеми сьогодення. Світ належить ризикованим, рішучим, одержимим і невідступним. Одні
їх ненавидять. Інші захоплюються і наслідують. Ми до своєї перемоги йдемо поступово. Тільки
ці маленькі кроки з плином часом дадуть приголомшливий результат. Мене дивують люди, що
намагаються гнати час у тришия, аби пришвидшити події, що закостеніли на рівні поневоленої
свідомости значної частини суспільства. Як можна не розуміти їхньої кількісної "неякости" і як
можна хотіти за стислий час зрушити брилу з духу і тіла нації, яку свідомо громадили на нас
окупанти і колаборанти століттями?. Знаний монах-філософ Робін Шарма залишив нам знакові
судження: "Швидкі зміни ілюзія. Серйозні внутрішні зміни вимагають часу і зусиль.
Настирливість – запорука успішних особистих змін. Великих звершень не буває без
наполегливої праці і певних жертв".
Найкраща і найлогічніша дія – поступова і невідступна. Дитяча та майже істерична
нетерплячість легко розбивається об тривалі шляхи боротьби у нашій історії щонайменше від
холодноярців до упівців. Французи 15 років революціонізували свою країну (від 1789 до 1804
року).
Роздратування і нетерплячість – це брак сили. Стоїчність та невідступність – це гарантія
перемоги. Одноразові бойовиті спалахи – це лише прелюдія. Знаймо, що ніхто не може влучити
в ціль з першого пострілу. Натомість, як казали буддійські мудреці: "Кожна стріла, яка влучила
в ціль, – результат сотень похибок". Ще ніколи за останні десятиліття не виходили на майдани
такі солідаризовані маси людей і як безглуздо заганяти їх саме зараз, у січні, під одного лідера.
Громада ж сама каже, що не за конкретну персону якусь вийшла, а радше проти неї, однієї –
останнього рудименту колоніяльного режиму України. Хто зацікавлений у цій
персоналістичній мотивації при теперішній потребі змінювати саме суспільну свідомість?
Думаю, що лють в очах наших людей не від безсилля, а від бажання довести власну
спроможність. Огидно жити з собою, коли нема за що скласти собі оцінку. За цих 60 днів
професійні справи більшости з нас відійшли за межі досяжного – зостався оголений нерв
боротьби. Втома несподівано відступає перед кожним черговим безумством януковичів.
Пам'ятаймо, мужність надає нам сили виявляти наполегливість там, де в когось опускаються
руки…
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/52de844f5d230/
Ірина Геращенко: «Тисячі "тітушок" ідуть по Печерську»
facebook
У колонах лише хлопці спортивної зовнішності та вишколу
Народний депутат від партії УДАР Ірина Геращенко каже, що "тітушки" йдуть
організованими колонами по Печерську.
"По Печерську йдуть тисячі тітушок. Організованими колонами", - написала в соціальній
мережі Facebook нардеп Ірина Геращенко.
"У цих колонах немає жодної жінки. Тільки хлопці спортивної зовнішності і вишколу.
Йдуть воєнізованими строями. Друзі, це не тітушки, а вишколом вище. Тим часом щойно
телефонувала колега по фракції. Їй з 3-ї ночі почали телефонувати з грубими погрозами, 20
дзвінків за ніч із різних телефонних номерів...", - написала Геращенко.
http://www.gromtv.net/25203-nardep-vid-udaru-irina-gerashchenko-povidomila-shchotitushki-organizovanimi-kolonami-jdut-po-pechersku
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Телебачення і радіомовлення
"Регіонал" Олійник визнає, що підняті руки не рахувалися
«Громадське ТБ»
Регіонал Володимр Олійник, автор т.зв. "диктаторських законів", підтвердив, що не
рахував підняті руки під час голосування у ВР. Про це він заяивив в ефірі "Громадського ТБ".
За його словами, до лічильної комісії ВР, яка встановлювала результати голосування за
скандальні закони, входили представники Партії регіонів і КПУ. Комісію він вважає
легітимною, тому що там був кворум.
"В тих умовах, коли почали заважати голосувати навіть особисто підняттям рук, ми
пішли по принципу, які фракції підтримують це рішення", - сказав Олійник.
"І фракція комуністів і їх лідер сказали: всі ми підтримуємо рішення, це 32 депутати і
лідер фракції ПР, що 203 плюс там ще позафракційні. Таким чином це була та кількість
депутатів, яка попередньо дала згоду підтримати рішення", - зазначив він.
Олійник запевняє, що кожен депутат персонально поставив підпис, який підтверджує
його голосування.
"Якщо ви мені покажете, що депутат неперсонально голосував, я маю на увазі
відмовився від свого голосу, це може бути предметом розгляду нашої комісії", - сказав він.
Він вважає, що голосування пройшло з чітким дотриманням "регламенту України".
"Немає такого, що має вестися персональний підрахунок піднятих рук. Ця процедура не
унормована регламентом. Я юрист, я себе поважаю. А там, де неунормована, я маю право діяти
на вибір нашої комісії", - сказав Олійник.
Переговоры власти и оппозиции затягиваются
Интер, Подробности
Переговоры власти и оппозиции о выходе из кризиса пока буксуют. Накануне
оппозиционеры передали власти свои требования. Среди прочего, представители Майдана
настаивают на личном участии в процессе Виктора Януковича. В свою очередь, у
переговорщиков со стороны власти - тоже есть требование: прекратить насилие на улице
Грушевского. Как договаривались - видела Анна Панова.
Анна ПАНОВА, кореспондент: Попытка договориться, день второй. Обмен
требованиями. Оппозиция хочет публичного разговора с президентом. А еще отставки
Кабмина, освобождения центра Киева от "Беркута" и отмены резонансных законов.
Арсений ЯЦЕНЮК, народный депутат Украины, лидер фракции "Батьківщина":
Переданий чіткий перелік вимог. Що ми хочемо, щоб зробила влада. І ми чекаємо на відповіді,
на що вони готові, на що вони не готові. Якщо не буде мирного шляху вирішення цієї кризи то
нас знову буде чекати наступна хвиля насильства.
Анна ПАНОВА, кореспондент: После вчерашних консультаций - нового раунда
переговоров сегодня не последовало. Только Виталий Кличко - пытался попасть на аудиенцию
к президенту. Виктор Янукович в это время встречался с премьер-министром. Так что лидеру
"УДАРа" удалось пообщаться только с членами переговорной группы.
Виталий КЛИЧКО, народный депутат Украины, лидер фракции УДАР: І ми впевнені в
тому, що це затягування часу, і ця група не вирішує ніяких питань. Тільки одна людина в країні
може вирішити зараз питання протистояння людей. Домовилися, що президент зателефонує і
сьогодні відбудеться зустріч.
Андрей ПОРТНОВ, советник президента Украины: Свою розмову Кличко почав із
погроз, що прийде його час в майбутньому. Ми, скептично оцінивши його політ. перспективи,
попросили його лякати його політичних партнерів і тут лякати нікого не потрібно.
Анна ПАНОВА, кореспондент: У представителей власти - свои требования к оппозиции.
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Елена ЛУКАШ, министр юстиции Украины: На сьогодні ми бачимо не мирний протест
який відбувалися на вулиці Грушевського, екстремістський протест, злочинний протест, який
прямо чи опосередковано очолюють лідери опозиції. І я хочу підкреслити мирний характер дій
влади, бо жодна європейська країна не дозволила статися таким масовим безладам у своїх
європейських країнах.
Андрей КЛЮЕВ, секретарь СНБО: Мы просили бы, чтобы лидеры оппозиционных сил
обратились к своим представителям, чтобы они этого не делали, чтобы они прекратили
насилие. Чтобы не было никакой агрессии, тогда у нас намного проще будет вести
переговорный процесс.
Анна ПАНОВА, кореспондент: И уже в последнюю минуту брифинга - секретарь СНБО
ответил на волнующий многих вопрос - чрезвычайное положение в стране введено не будет.
- Ніякого надзвичайного стану не буде.
Анна ПАНОВА, кореспондент: Микрофон был слишком далеко, чтобы звук был четким.
Но мы точно слышали. А вот продолжатся ли переговоры по выходу из кризиса, узнаем только
завтра.
Сотням участникам беспорядков грозит уголовная ответственность
Сотням, если не тысячам людей, грозит уголовная ответственность за нападения на
милиционеров. И за попытку насильственного захвата власти. Можно ли избежать массовых
арестов, и как выходить из сложившейся ситуации, выяснял Максим Урлапов.
Концерты, танцы, выступления политиков со сцены и так уже почти два месяца.
Григорий говорит - он приехал на Майдан не ради этого. Долго ждал конкретных действий. И
дождался - когда майданавцы начали штурмовать правительственный квартал.
- Тут вже люди не видержали, люди самі пішли. Ніхто їх не толкав. Просто людям вже
надоїло тут.
Но радикальные методы на Майдане поддерживают не все. Эта женщина митингует
здесь уже больше месяца. И уверена - нужно и дальше добиваться своего мирным путем.
Насилие и кровопролитие отбросит Украину назад в процессе евроинтеграции.
- Мені хочеться плакати. Мені жалко молоді - мені жалко і ту сторону, яка захищає. Це ті
солдати, це силові структури, це діти - у мене теж син молодий. Мені дуже жалко цих дітей, які
стоять і по ту сторону, і по цю.
Нападение на правоохранителей, блокирование правительственных зданий, и даже попытка насильственного захвата власти. Все это могут инкриминировать участникам штурма.
Юристы говорят - им может грозить от трех до десяти лет тюрьмы. И принятый в конце
прошлого года закон об амнистии участникам акций протеста не поможет.
- Дія цього закону розповсюджується на події з 21 листопада по 26 грудня. І не
розповсюджується на події останніх днів.
А значит, за решетку могут попасть тысячи людей. Чтобы этого не произошло, нужна
политическая воля.
Ростислав КРАВЕЦ, юрист: Я сподіваюсь, що в подальшому буде прийнятий ще один
закон, який дасть змогу уникнути відповідальності за ті дії, які були вчинені останнім часом, і
все-таки у суспільстві знайдется порозуміння щодо тих обставин, які склалися.
Но парламентское большинство против принятия нового закона об амнистии.
Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, народный депутат Украины: Любое преступление должно
быть наказано. Безнаказанность порождает безответственность. Безответственность порождает
те действия, которые мы сегодня видим.
Избежать массовых арестов можно, если власть и оппозиция договорятся. Так считает
политолог Михаил Погребинский. Тем более, что захват правительственных зданий не
принесет ничего хорошего и самим протестующим.
Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, политолог: Правительство, администрация президента основные центры коммуникаций. Некоторые решения не могут быть приняты без того, чтобы
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получить соответствующий сигнал из такого-то кабинета. Это означает, что не будут проходить
некоторые сигналы управляющие и организующие жизнь страны. Это элемент хаоса. Который
можно получить вот так сразу - заняли и начали нажимать на кнопки.
Нужно садиться за стол переговоров - в этом сходятся и эксперты, и политики. Только
так можно выйти из сложной ситуации и избежать кровопролития.
За сутички на Грушевського персональну відповідальність несуть представники
опозиції
УТ-1, Підсумки дня
За сутички на Грушевського персональну відповідальність несуть представники
опозиції.
Про це заявив радник Президента Андрій Портнов після засідання робочої групи з
урегулювання політичної кризи. Частину відповідальності поклав на міжнародні організації, які
були в захоплених приміщеннях і таким чином легалізували дії мітингарів. Представниця
переговорного процесу від влади Олена Лукаш назвала дії протестувальників
екстремістськими. Водночас, секретар РНБО Андрій Клюєв заявив, що надзвичайний стан в
країні не запроваджуватимуть, і закликав одного з лідерів опозиції Віталія Кличка повернутися
до переговорів.
Андрій КЛЮЄВ, секретар Ради національної безпеки і оборони України: Виталий
Кличко вышел из переговорного процесса, я считаю, что это не совсем разумное предложение.
Потому что, начав только переговоры и сразу выходить из них, я считаю те политики, которые
думают о будущем Украины, о будущем страны не должны так поступать.
Олена ЛУКАШ, міністр юстиції України: Жодна європейська країна не дозволила б
статися таким масовим заворушенням масовим безладам у своїх європейських столицях я хочу
закликати всіх громадян батьків, їх дітей утриматися від вчинення злочинів, утриматись від
вчинення дій, які містять ознаки злочинів, не приймати участь в екстремістських заходах.
Ухвалені 16-го січня закони - вже в офіційній пресі
Ухвалені 16-го січня закони - вже в офіційній пресі.
Їх опублікували "Голос України" та "Урядовий кур'єр". 22-го січня, тобто завтра,
документи наберуть сили. Серед них - закони про відповідальність за участь у масових акціях,
про заочне кримінальне провадження, про наклеп та екстремізм, і про заперечення чи
виправдання злочинів фашизму. Закон про порушення правил дорожнього руху набуде
чинності за місяць. А про відповідальність за правопорушення на футболі - за півроку.
Обласні бюджети мають бути спрямовані на розвиток соціальної сфери та
економіки
Обласні бюджети мають бути спрямовані на розвиток соціальної сфери та економіки.
Про це заявив Президент України під час зустрічі з очільником уряду та першим віцепрем'єром. Як зазначив глава держави, під час підготовки місцевих кошторисів необхідно
врахувати всі особливості регіонів. Віктор Янукович зауважив: найближчим часом проведуть
нараду, на якій питання місцевих бюджетів обговорять із фахівцями. А в прийнятті кошторисів
деяких регіонів Президент візьме участь особисто.
Віктор ЯНУКОВИЧ, Президент України: Невід'ємною частиною є зараз прозоре
прийняття бюджетів регіонів, які повинні бути спрямовані на розвиток, на розвиток
інфраструктури регіонів ну і безумовно всі соціальні питання, які стосуються особливостей
кожного регіону.
Суд закрив справу про загибель В`ячеслава Чорновола
5 канал, Час новин
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Справу про загибель лідера РУХу - В`ячеслава Чорновола остаточно закрив сьогодні
Бориспільський міжрайонний суд.
Таке "5-му каналу" повідомив його син. Тарас Чорновіл додав - суддя задовольнив
клопотання обвинуваченого в цій справі водія - Володимира Куделі. Саме він кермував
КАМАЗом, що збив авто Чорновола. Родина лідера руху вже планує подати апеляцію на це
рішення.
Тарас ЧОРНОВІЛ, син В'ячеслава Чорновола: "Мовляв, там немає на його погляд,
погляд судді жодних інших обставин ні умисного вбиввства, ні фактів, що спростовують
можливість звичайної аварії, ні отих експертиз, ні матеріалів, які були в Марчука, ні матеріалів,
про які розказував Мельниченко, нічтого, тільки звичайна аварія, і на тій основі, оскільки
термін давності, при якому можна винести вирок по цій справі, минув уже, там 10 років термін
давності, він закрив цю справу, чим фактиіно, зневажив цю справу".
За розстріл демонстрантів відповідають Янукович і Захарченко – опозиція
Радіо Свобода, Свобода сьогодні
Каральні органи перейшли межу, йдеться у заяві опозиційних сил України. «Вбивство
мирних пікетувальників – це наслідок безкарності виконавців злочинів і ескалації терору», –
йдеться у спільній заяві «Батьківщини», УДАРу і «Свободи».
«Чотири вогнепальні поранення в голову і шию у одного з убитих – це не самооборона, а
зумисний розстріл мирних громадян. Безпосередню відповідальність за цей акт терору
диктатури проти громадян несе особисто міністр внутрішніх справ кривавий убивця
Захарченко», – йдеться в заяві.
Лише негайне виведення із Києва спецпідрозділів МВС і внутрішніх військ, відставка
міністра Захарченка, «на руках яких кров українських громадян, і бригад-кримінальників
тітушок, які тероризують мешканців міста», може зупинити переростання конфлікту у
смертоносну фазу, йдеться в заяві.
В опозиції наголошують, що все, що буде відбуватися нині в країні, «життя і безпека
кожного громадянина, і смерть протестувальника – це особиста відповідальність Віктора
Януковича, який протягом двох місяців ігнорував справедливі вимоги мирного протесту і
своїми зусиллями переводить його в гарячу фазу. Лише безумовне і негайне виконання усіх
вимог народу є гарантією повернення ситуації в країні в мирне русло».
У міліції підтверджують загибель однієї людини на вулиці Грушевського. Очевидці
заявляють про ще дві смерті.
У міліції кажуть, що вогнепальної зброї в центрі Києва не застосовують.
Прем’єр Микола Азаров, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду, відповідальність за
події в Києві поклав на опозицію. «Ці бандитські дії – прямий наслідок підбурювання і закликів
до дестабілізації ситуації в Україні, якими весь останній час займалися лідери так званої
опозиції», – сказав Азаров.
Акції протесту в Україні: де межа
«Голос столиці»
Події, які зараз відбуваються у центрі столиці, радіостанція «Голос Столиці» обговорила
з директором консалтингової компанії «Партія влади» Оленою Дяченко, нардепом від Партії
регіонів Андрієм Пінчуком і екс-народним депутатом Тарасом Чорноволом.
Наступ «Беркута», двоє загиблих, таємниче зникнення і несподівана поява громадського
активіста Ігоря Луценка, набуття чинності десятьма «скандальними законами». Таким був
ранок середи.
Зараз близько тисячі протестувальників, за інформацією різних ЗМІ, протистоять
міліціонерам. Кореспонденти повідомляють про десятки поранених. На всіх не вистачає
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«швидких». Міліціонери весь час повідомляють по мегафону про неправомірність
протистояння їхнім діям.
За словами директора консалтингової компанії «Партія влади» Олени Дяченко, обом
сторонам конфлікту необхідно негайно зупинитися.
Олена Дяченко: Сталося найстрашніше, що могло статися, - є людські жертви. Цінність
людського життя має бути понад усе. Зупинитися ніколи не пізно, і казати зараз хто правий, а
хто винний – немає сенсу. Потрібно просто зупинитися.
«Голос Столиці»: Набули чинності 10 законів Олійника-Колесніченка. Чи усі дії
протестуючих зараз поза законом?
Олена Дяченко: Суспільство зараз напружене, і називати одну сторону злочинцями і
таврувати ганьбою – це нічого не дасть. Зараз потрібно заспокоїти суспільство і закликати до
правопорядку.
«Голос Столиці»: Чому ніхто з політиків не коментує те, що відбувається на
Грушевського? Ми чули заяву прем'єр-міністра Миколи Азарова, що якщо безлади не
припиняться, буде застосовано силу. І от ми бачимо, вона застосовується.
Олена Дяченко: У цій ситуації глава виконавчої влади вчинив так само, як вчинив би
глава виконавчої влади в будь-якій країні. Коли вже розпочато масові зіткнення, то
правоохоронці виконують функцію охорони правопорядку. Інша річ, що штурму Майдану після
10 грудня не відбувалося. Що стосується лідерів опозиції, вони теж знаходяться у дуже
непростій ситуації. На Майдані знаходяться і прихильники опозиції, і ті, хто не сприймає чинну
владу, як свою. Але в кожному разі вони об'єднані загальним політичним опонентом – чинною
владою.
Сьогодні опозиція має дати чіткий сигнал і сказати, на якому вона боці. Якщо вона
засуджує застосування сили з боку протестуючих, то потрібно забрати громадян, які
здійснюють свій мирний, законний протест, відвести їх протестувати в іншу частину Києва, де
нічого не загрожує їхньому життю. Цього не сталося вчора, і сьогодні ми вже бачимо жертви,
просто тому, що люди не були звідти забрані. Якщо ж лідери опозиції вважають, що вони єдині
з тими, хто першими в ніч з 19 на 20 почали штурм, тоді вони несуть юридичну
відповідальність за все, що відбувається. Це дуже непроста ситуація для лідерів опозиції, тому
що визнати, що вони не контролюють Майдан, значить вивести себе взагалі з будь-яких
умоглядних варіантів, що влада вестиме з ними переговори.
«Голос Столиці»: Кажуть, що нинішні події вигідні як одній, так і іншій стороні. Що ви
думаєте з цього приводу?
Олена Дяченко: Ситуація, яка вийшла з-під контролю, не вигідна вже нікому. Ми 22
роки будували імідж, який могли, але в першу чергу це був імідж безпечної держави, в якій
уживаються багато релігій і багато національностей. Ми були для Європи і для світу безпечним
сусідом. Останні кілька днів це вже не так, і зараз вже не можна думати про свою політичну
вигоду, проявляючи якийсь політичний егоїзм. Поки це були мирні протести, це було
дорослішання, люди росли як громадяни. Але сьогодні суспільству потрібно дати чіткий сигнал
і пояснити: що можна, а що не можна. Бо вже перейдено межу людського життя. Якщо ми зараз
не зупинимося, то в суспільстві залишиться цінність, що людське життя нічого не коштує.
Якою буде Україна після цього, мені страшно навіть передбачити.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров напередодні заявив, що він не виключає
застосування сили для стабілізації ситуації в Києві у разі дій провокаторів. «Якщо провокатори
не зупиняться, то у влади не залишиться жодного іншого виходу, як застосувати передбачену
законодавством силу та убезпечити наших людей», - заявив прем'єр в інтерв'ю телеканалу
«Росія 24». Вже сьогодні вранці на сайті агентства «Інтерфакс» з'явилася інформація від
джерела в правоохоронних органах, що мітингувальники вирішили додати в коктейлі Молотова
рідкий натрій, який може викликати сильні опіки.
Народний депутат від Партії регіонів Андрій Пінчук не здивований подібною
інформацією, про що він заявив в ефірі радіо «Голос Столиці».
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«Голос Столиці»: Чи володієте ви якою-небудь інформацією про наміри протестуючих
застосувати з запальними сумішами вищеназвану хімічну речовину?
Андрій Пінчук: Ні, але річ у тім, що бачачи дії тих агресивно налаштованих людей, я б
навіть сказав не протестуючих, а провокаторів, я не здивуюся, що можуть бути задіяні подібні
речі. Такі дії націлені на те, щоб розпалити серйозні протистояння і спровокувати міліцію на
агресивні дії по відношенню до себе.
«Голос Столиці»: Набули чинності закони, за які голосувала Партія регіонів і
комуністи. Особисто ви підтримували ці 10 нормативних актів?
Андрій Пінчук: Так, вони вступили в силу, і я теж голосував «за». Вчора була пресконференція міністра юстиції Олени Лукаш, і там вона чітко пройшлася по усіх цих нормах, і
всі вони абсолютно нормально діють у всіх цивілізованих країнах Європи, у США. Нічого
нового ми не ввели, ніяких утисків громадянських прав людей я там не бачу. Коли європейські
політики, ще навіть не прочитавши ці закони, починають їх одразу критикувати – це викликає
подив. Протестувальники кажуть, що ці закони порушують їхні конституційні права. Але ніхто,
починаючи з лідерів опозиції, європейських політиків, закінчуючи рядовими активістами, які
виступають проти, не каже про те, які норми порушують їхні громадянські права. Ці закони не є
якимись дискримінаційними по відношенню до громадян України. Можливо, є якісь окремі
норми, які можна доопрацювати, видозмінити, але для цього є круглий стіл, дискусія, яка має
відбуватися між опозицією, владою та громадянським суспільством для того, аби йти на зустріч
одне одному в пошуках компромісу. Але ультиматумами і коктейлями Молотова цього не
досягти.
«Голос Столиці»: Перерахуйте, на які дії зараз мають право міліціонери, згідно з новим
законом.
Андрій Пінчук: Правоохоронцям не додали якихось нових повноважень. Просто
уточнені окремі моменти, які стосуються їхньої поведінки під час проведення масових акцій.
«Голос Столиці»: Що потрібно зробити, щоб зупинити людей?
Андрій Пінчук: У першу чергу, лідерам опозиції і лідерам цього протесту потрібно
припинити протизаконні дії, тоді не буде ніяких поранених. Усі їхні дії спрямовані на те, щоб
була агресія, щоб були постраждалі. Не може бути адекватної реакції з боку правоохоронних
органів, коли в їхній бік іде така агресія: їх палять коктейлями Молотова, б'ють палицями і
кидають в них бруківкою. За кордоном уже давним-давно застосували б іншу силу. Тому в
першу чергу треба зупинитися і повернутися до мирних акцій протесту. А потім вже шукати
вихід за столом переговорів і йти на компроміс, як владі, так і опозиції.
У свою чергу, екс-народний депутат Тарас Чорновіл назвав події на Грушевського
локальною війною і заявив, що влада і опозиція навряд чи зможуть домовитися.
«Голос Столиці»: Яку б ви дали оцінку подіям, які відбуваються в цей момент на вулиці
Грушевського?
Тарас Чорновіл: На вулиці Грушевського фактично відбувається локальна війна. Там
кров, вбиті прицільними пострілами люди – це основне зараз. Доки йшла перепалка,
перекидались камінням, можна ще було щось говорити. Але коли в Київ привезено бандитів, які
тероризують місто – а це реальний факт, коли прицільними пострілами снайперів почали
вбивати людей – що про це можна ще говорити?!
Можна не сприймати те, що відбувається на Грушевського. Я теж не сприймав, я там
відстояв, аби не почалися криваві події. Якби нас там було 100 тисяч, я думаю, «Беркут» би
відійшов, і не було б крові. Але ми всі вирішили, що хтось це зробить для нас. Ніхто не зробить
за нас, киян, нічого. Ми не маємо лізти під кулі, ми не маємо лізти в бійки з міліцією – це такі
самі хлопці, як ми. Ми маємо просто вийти, два мільйони киян мають вийти, оточити той
квартал, і вони звідти підуть. І тоді ми матимемо те, що хочемо. А якщо ми хочемо, щоб в Києві
було Дебальцево, Перевальск, Красний Луч з тими принципами – значить ми будемо мати.
Сьогодні День соборності, і сьогодні вирішується питання вже не соборності. Мені здається,
соборної України вже нема і не буде, зараз вирішується, де пройде кордон – на схід чи на захід
від Києва.
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«Голос Столиці»: Який вихід є з ситуації, що склалася на Грушевського?
Тарас Чорновіл: Дві політичні сторони ніякого виходу не знайдуть: політики з опозиції
дискредитовані, їх ніхто не слухає, а політики з влади показали, що вони ні на які переговори
йти і не збиралися, вони затягували час, щоб перегрупувати сили. Дві сторони не готові до
якихось інших дій, окрім ескалації напруженості. Люди, які вийшли на Грушевського, вже
розуміють: якщо вони здадуться, вони всі дістануть по 15 років, і вони будуть стояти доти, доки
повністю не відбудеться зачистка і їх арешт. Мені здається, все в руках киян. Якщо сьогодні
вийде мільйон киян – не менше, не сто тисяч, не двісті, а мільйон – і покажуть свою
присутність навколо без зброї, не на Майдані, покажуть свій голос, то ситуацію можна буде
стабілізувати. Це єдиний варіант врегулювання конфлікту без крові. Вони мають вийти на
Арсенальну, Шовковичну, Інститутську і, боронь Боже, не туди, де стріляють. Я не хочу
закликати жодного киянина ризикувати своїм життям. Просто треба показати свою присутність,
показати, що вони є.
Раніше прес-секретар МВС підтвердив смерть протестувальника від вогнепального
поранення. Однак, за його словами, це поранення не могла нанести міліція, яка знаходиться на
Грушевського, оскільки вона не має вогнепальної зброї.
Нагадаємо, сьогодні вранці з'явилася інформація про перші жертви зіткнень між
протестуючими і силовиками. Так, вранці від вогнепального поранення помер двадцятирічний
Сергій Нігорян, в той же час, у лікарні лікарі констатували смерть іншого мітингувальника,
який у понеділок зірвався з 13-метрової колонади.
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