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У слуханнях, організатором яких виступив парламентський Комітет з питань прав 

людини, національних меншин та міжнаціональних відносин, окрім народних депутатів, взяли 

участь представники жіночих громадських організацій, науковці, експерти. Учасники слухань 

констатували: до європейських стандартів гендерної рівності в нашій державі ще далеко, а 
проблема забезпечення рівних прав чоловіків та жінок потребує додаткової уваги з боку 

держави. Українське гендерне законодавство має європейське обличчя, але схоже на сплячу 

красуню: гарне, однак  недієздатне. 

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік (на знімку), 

відкриваючи слухання, наголосив, що вирішення цієї нагальної проблеми є невід’ємною 

складовою політики нашої держави і одним із міжнародних зобов’язань України. Тож головною 

метою парламентських слухань, на його думку, має стати напрацювання спільного рішення 
щодо рівноправності громадянських прав жінок і чоловіків. І. Калєтнік відзначив, що державою 

проведено велику роботу в цьому напрямку, зокрема, прийнято низку законодавчих актів, 
якими закріплено паритетність прав чоловіків і жінок у всіх сферах життя, запроваджено 

державні програми. В Україні склалися традиційно «жіночі» трудові сфери — у харчовій 

промисловості працює 84% жінок, в охороні здоров’я — 75%, у фінансовому секторі — понад 

50%. Тоді як середня зарплата жінок в Україні становить 2600 гривень, а середня зарплата 
чоловіків — 3400 гривень. Головною причиною нерівноправності чоловіків та жінок у нашій 

державі І. Калєтнік вважає стереотипи щодо суспільної ролі чоловіка та жінки в українському 

суспільстві. Кількість жінок у політиці та на керівних посадах підприємств, зауважив він, є 
показником рівня демократичності держави. В Україні понад 70% держслужбовців — це жінки, 

але здебільшого вони працюють на низьких посадах, а на керівних посадах — чоловіки. 

Заступник міністра соціальної політики Лідія Дроздова також висловила переконання: 
без вирішення гендерних проблем не зможемо говорити про соціальну державу. Ситуація з 
рівними правами та можливостями чоловіків та жінок в Україні далеко не ідеальна — від 

присутності жінок в органах державної влади та бізнесу до рівня зайнятості. У 2012 році серед 

135 країн Україна за рівнем гендерної рівності посіла лише 64-те місце. Держава, на думку 

урядовця, має реалізувати системні кроки, спрямовані на виправлення ситуації, і цьому має 
сприяти прийняття державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків в Україні до 2016 року. Урядом також розроблено зміни до низки законодавчих актів 
щодо паритетного представництва жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя, пакет 
законодавчих ініціатив щодо гарантій жінкам у сфері зайнятості — зокрема, можливість пройти 

перекваліфікацію під час декретної відпустки. 

Голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин та 
міжнаціональних відносин Валерій Пацкан підкреслив, що в питаннях гендерної рівності 
потрібна системна і ретельна робота. Він відзначив, що темпи гендерних перетворень у 

суспільстві не можуть влаштовувати, адже від 2002 року Кабміном не затверджувалася 
відповідна державна програма, і лише напередодні слухань уряд прийняв державну програму, 

щоб уникнути критики. «Але є великі сумніви, що для фінансування цієї проблеми буде 
закладено належні кошти, враховуючи те, що цьогорічний бюджет уже затверджено», — вважає 
В. Пацкан. При цьому парламентарій відзначив, що в нашій державі нерідко гендерна рівність 
проявляється не там, де потрібно, — жінкам додали п’ять років до пенсійного віку та 10 років 
для трудового стажу. Нині у комітеті перебуває на розгляді низка законопроектів з питань 
гендерної рівності, зокрема, щодо квотного представництва жінок на виборах, про внесення 

змін до Кодексу про адміністративні правопорушення за насильство у сім’ї. 

Про потребу квотного представництва жінок у політиці говорили й інші депутати-

промовці. Лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко зауважив: дехто може сказати, що питання 

гендерної рівності є не настільки важливим у суспільстві, але якщо ми хочемо стати справді 
європейською державою, то повинні приділяти належну увагу цьому питанню. Досвід 

європейських країн показує — що більше жінок працює у владі, то більше уваги держава 
приділяє вирішенню соціальних проблем. Депутати з фракції «УДАР» розробили законопроект 
про паритетність представництва чоловіків і жінок при формуванні виборчих списків 

політичних партій. «Гендерна рівність повинна бути не лише на боксерських боях, де серед 
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уболівальників — 50% жінок, а й у політиці», — сказав В. Кличко, закликавши парламент 
зробити все можливе, щоб ліквідувати дискримінацію жінок і забезпечити справжню гендерну 

рівність, особливо у політиці. 

Співголова міжфракційного об’єднання «Рівні можливості» Олена Кондратюк (фракція 
«Батьківщина») звернула увагу на те, що в питаннях гендерної рівності в Україні часто-густо 

далі слів справа не йде. Три жінки в українському уряді — це збіг обставин, а не політична 
доцільність. Депутат закликала напередодні президентських виборів прийняти закон про рівне 
представництво чоловіків та жінок у парламенті — щоб у виборчих списках було представлено 

не менш як 30% і не більш як 70% представників однієї статі. А жінкам порадила менше 
боятися обстоювати свої права. 

Ганна Герман (Партія регіонів) також переконана, що представництво чоловіків і жінок 

у парламенті та владі загалом має бути 50 на 50. Вона висловила думку, що гендерну рівність 
треба розпочинати з сесійної зали парламенту — чоловіки мають не лише говорити про рівність 
прав чоловіків і жінок, а подати приклад. «Чоловіки повинні поступитися місцем у президії, 
місцями голів комітетів, адже з 30 комітетів лише чотири очолюють жінки, — вважає Г. 

Герман. — І серед голів фракцій теж хтось повинен поступитися місцем жінці. Для цього 

потрібні не закони, а лише політична воля». Водночас парламентарка вважає, що сподіватися на 
те, що чоловіки віддадуть кермо влади жінкам, марно. Тому жінкам треба боротися. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернула 
увагу на те, що питання гендерної рівності виростають не з представництва жінок у парламенті 
та на державній службі, а з сім’ї. Насамперед гостро постає проблема домашнього насильства у 

сім’ї, і на сьогодні бракує законодавства, щоб захистити жінку в сім’ї. Омбудсмен закликала 
парламент пришвидшити ратифікацію Міжнародної конвенції щодо запобігання насильства у 

сім’ї та схвалити зміни до чинного законодавства. 

Заступник голови Федерації роботодавців України Ганна Безлюдна висловила думку, що 

жінку спонукає до досягнення успіху не бажання гендерної рівності, а потреба самореалізації. А 

держава, на її думку, має дбати про те, щоб забезпечити професійну самореалізацію жінки і 
водночас можливість виховувати дітей. Опитування свідчать, що понад 50% жінок 

висловлюють бажання мати власний бізнес, тому держава має створити умови для можливостей 

розвитку жіночого бізнесу. 

Секретар Світової федерації українських жіночих організацій, яка об’єднує 27 

організацій із 14 країн, Олександра Фарима, закликала парламентаріїв схвалити закони, 

спрямовані на реалізацію виборчих прав та пенсійне забезпечення жінок-українок, котрі 
працюють за кордоном. 

Під час виступів також лунали пропозиції скасувати закон, який зобов’язує роботодавців 

сплачувати 30% збір до Пенсійного та інших соціальних страхових фондів за вагітних жінок, 

що спричинює до звільнення та небажання приймати на роботу жінок, змінити міру покарання 
за домашнє насильство у сім’ї, а також посилити соціальний захист жінок із дітьми. 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=303863 

В Верховной Раде обсудили проблему гендерного неравенства  

Юлия Рябчун, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Слушания по обеспечению равных прав мужчин и женщин собрали вчера в парламенте 
около 70 представителей общественных организаций и государственных ведомств. 
Мероприятие открыл первый вице-спикер Игорь Калетник (Компартия). Он признал, что в 

стране существует проблема гендерного неравенства: "Женщины занимают должности с более 
низкой зарплатой, чем мужчины. В 2012 году размер среднемесячной заработной платы 

женщин составлял 2660 грн, а мужчин — более 3400 грн". Дискриминация по половому 

признаку, по словам господина Калетника, присутствует и в органах государственной власти: 
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— Из 442 народных депутатов VII созыва лишь 42 женщины, то есть менее 10%, а в 
составе Кабинета министров только три женщины-министра. При этом среди руководителей 

районных госадминистраций нет ни одной женщины! 

Выступавшая далее заместитель министра социальной политики Лидия Дроздова 
сообщила, что в 2012 году в международном индексе гендерного неравенства Украина заняла 
лишь 64-е место из 135. А глава фракции УДАР Виталий Кличко заявил, что принцип 

паритетности "важен не только в боях на ринге, но и в парламенте", подразумевая 
необходимость увеличения числа женщин—народных депутатов. 

Следует отметить, что, несмотря на принятие в 2012 году закона "Об основах 

предотвращения и противодействия дискриминации", наказание за гендерную дискриминацию 

в стране по-прежнему отсутствует. Ст. 161 Уголовного кодекса предусматривает лишь 
наказание за нарушение прав граждан по расовой, национальной или религиозной 

принадлежности — штраф до 850 грн или ограничение свободы на срок до пяти лет. 

Участники слушаний по очереди предлагали свое решение проблемы. Например, 

омбудсмен Валерия Лутковская предложила проводить постоянную информационную 

кампанию среди женщин о том, как защититься от домашнего насилия. А глава подкомитета 
Верховной Рады по вопросам гендерного равенства Ирина Луценко ("Батькивщина") 

предложила ввести в программу дошкольного образования соответствующий курс: 

— Ребенка с детства надо приучать к равенству полов! Тогда и среди политиков не будет 
позорных высказываний о том, что "некрасивые женщины находятся в аспирантуре", что 

"женщина низшее существо, созданное из ребра Адама" или что "психологическое состояние 
женщины в определенном возрасте приводит ее к эмоциональным проблемам". 

В итоге норма об обязательном курсе гендерного равенства вошла в список 

рекомендаций, принятых по итогам слушаний. Однако в Министерстве образования и науки 

восприняли это предложение с недоумением. "Все школьные учебники, которые рекомендует 
Минобразования, с 2009 года проходят гендерную экспертизу. Мы следим, чтобы в книгах 

равномерно упоминались мужчины и женщины. А курс гендерного образования для средней и 

старшей школы давно введен, но на усмотрение администраций учебных заведений",— 

объяснила старший методист Института инновационных технологий и содержания образования 
при Минобразования Елена Галегова. 

http://www.kommersant.ua/doc/2321700 

Ищите женщин  

Артем Скоропадский, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Народные депутаты Нестор Шуфрич, Ирина Бережная (оба — Партия регионов), Игорь 
Еремеев и Олег Ляшко (оба — внефракционные) предложили установить обязательное число 

женщин в избирательных списках партий в размере 35% от общего числа их участников. В 

случае несоответствия данному критерию предлагается отказывать политической силе в 

регистрации на выборах. Необходимость принятия такого законопроекта объясняется малым 

числом женщин в Верховной Раде. "Сегодня в Раде насчитывается всего 9,6% женщин от 
общего числа депутатов, что очень мало по сравнению с европейскими государствами. Так, в 
Норвегии число женщин в парламенте составляет 39%, в Финляндии — 40%, Швеции — 45%. 

Украина по этому показателю занимает 110-е место среди 188 стран",— сообщается в 

пояснительной записке. 

"За 22 года работы в Верховной Раде было очень мало женщин. Это несправедливо и это 

откровенное неравенство. В Конституции записано, что женщины и мужчины имеют равные 
права, однако это не исполняется во многих сферах жизни, особенно если говорить о 

возможности быть избранными",— заявил Олег Ляшко. 

Впрочем, эксперты отнеслись к инициативе осторожно. "Во-первых, она 
свидетельствует скорее о попытке вписаться в "евроинтеграционный ритм", а не реально 

решить проблему отсутствия равноправия, а во-вторых, такое квотирование может служить 
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инструментом для политических междоусобиц, особенно если в первой сотне будут мужчины, а 
следующие 35 позиций будут отданы женщинам. Квоты могут улучшить ситуацию с гендерным 

равенством в тех обществах, где подобному решению предшествует длительная публичная 
дискуссия. В Украине это выглядит как псевдореформы",— полагает программный 

координатор представительства Фонда имени Генриха Белля в Украине Анна Прейс. 

Схожего мнения придерживаются и в организациях, занимающихся защитой прав 

женщин и сексуальных меньшинств. "Инициатива хорошая, но этого мало. Нужно воспитывать 
общество, чтобы оно понимало, что у женщин такие же права, как и у мужчин. Понятно, что в 
список могут набрать кого угодно, лишь бы заполнить квоту",— сказала глава общественной 

организации "Инсайт" Елена Шевченко. 

Директор политико-правовых программ Центра им. Разумкова Юрий Якименко тоже 
увидел недостатки в законопроекте. "К подобной инициативе сразу возникнет множество 

вопросов — например, почему 35%, а не 50%, и не является ли 35% дискриминацией? 

Непонятно, почему не учитывается мнение самих женщин. Почему нужно отказывать в 
регистрации партии, которая демократическим путем выдвинула кандидатов, но среди них не 
оказалось нужного числа женщин, потому что они сами не захотели баллотироваться? Этот 
документ вряд ли будет принят, поскольку партии нужно стимулировать к соблюдению прав 
женщин, а не насаждать это прямыми методами",— уверен Якименко. 

http://www.kommersant.ua/doc/2321708 

Колесников считает, что Донбассу нужно брать пример с Китая 90-х годов  

Яна Ткаченко, "Сегодня" 

Народный депутат Борис Колеников на Пятом международном инвестиционном саммите 
в Донецке отметил, что Донбассу было бы неплохо брать пример с Китая 90-х годов прошлого 

века.  

«Чем быстрее местные власти научатся работать с инвесторами, тем лучше. В донецкой 

области самое привлекательное – это машиностроение и сельское хозяйство. Половина 
областей Украины – насколько же привлекательные. Машиностроение – наш безусловный 

эксклюзив, мы имеем сильную машиностроительную школу, традиции и опыт, сети и 

коммуникации. Есть все, кроме рынка», – заявил Колесников. 

Зампредседателя Партии регионов считает, что нужно перенимать опыт других стран. 

«Все новое – это хорошо забытое старое. Раньше мы производили комплектующие для 

ракет, и конверсию нам не удалось сделать – слишком велико было производство. Россияне 
провели конверсию, и заводы, выпускавшие подводные лодки, стали производить кастрюли. 

Такая конверсия не нужна. Очень перспективными считаю вагоностроение, сельское хозяйство 

с глубокой степенью переработки. Надо брать опыт Китая 80-90-х годов, и ничего изобретать 
не надо, а открыться инвесторам насколько это возможно и упростить правила игры". 

Напомним, сегодня в Донецке проходит Пятый международный инвестиционный 

саммит. На открытие ждут Президента Виктора Януковича. 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Kolesnikov-schitaet-chto-Donbassu-nuzhno-brat-

primer-s-Kitaya-90-h-godov--468063.html 

Перевибори у п’яти округах: опозиція стартує з перешкод  

Журнал "Український тиждень" 

Кампанія з перевиборів народних депутатів України на п’яти скандальних округах, де 
свого часу через масові фальсифікації «не вдалося встановити» результати голосування, 
розпочалась. Як і прогнозував  Тиждень.ua, Партія регіонів, чиї представники власне й 

зіпсували торішнє свято демократії у 5 випадках із 250, відмовилась офіційно висувати своїх 

кандидатів. 
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Натомість опозиція, як і обіцяно було, висунула своїх у перший же день кампанії. 
Нагадаємо, згідно зі ще торішніми домовленостями чотири округи закриває ВО «Батьківщина», 

а один округ закріплено за ВО «Свобода». 16 жовтня обидві партії провели з’їзди, на котрих 

офіційно вирішили допомагати представникам одне одного. 

Лідер УДАРу Віталій Кличко надіслав колегам по опозиції листа, де підтвердив, що його 

однопартійці на спірних округах висуватись не будуть, і теж пообіцяв підтримку узгодженим 

кандидатам. 

Також опозиціонери домовились про створення спільного координаційного штабу з 
проведення кампанії та захисту результатів виборів, та про спільні тури політичних лідерів по 

округах. Особливих новин для більшості делегатів обох з’їздів тут не було. 

Одним із завдань з’їзду «Батьківщини» було дати можливість висуватися на окрузі 94 

Віктору Романюку, котрий переховується в Італії від переслідування українських 

правоохоронців, яке в опозиції вважають суто політичним. Згідно із законом про вибори, 

мажоритарний кандидат повинен подавати документи до Центрвиборчкому особисто – але 
якщо його офіційно висунула партія, цю норму можна обійти. Таким чином, затвердження 

кандидатури через з’їзд позбавляє Романюка потреби приїздити до України для реєстрації. 

Щоправда, жодної гарантії того, що ЦВК не відшукає причини відмовити Романюку в 

реєстрації, немає. Крім того, минулу кампанію Романюк здійснив у стилі «від дверей до 

дверей». І повторити цей успіх, перебуваючи в Італії, йому буде не так просто. Проте 
потенційний «змінний» Романюка Остап Семерак після засідання запевнив журналістів, що 

питання заміни кандидата більше не стоїть. 

Разом із Романюком з’їзд одностайно затвердив кандидатами Аркадія Корнацького 

(округ 132, Миколаївщина), Миколу Булатецького (194, Черкаси) та Леоніда Даценка (197, 

Черкащина). У свою чергу, з’їзд «Свободи» висунув на окрузі 223 у Києві Юрія Левченка. Усі 
ці люди висувалися на цих же округах і торік. Але тепер – теоретично – ніхто з них не матиме 
конкурентів з табору «канонічної» опозиції. 

Таким чином, 16 жовтня вдалося продемонструвати єдність трьох опозиційних політсил. 

Але гірше вийшло із єдністю всередині головного гравця перевиборів – «Батьківщини». 

Недарма там вирішили провести з’їзд у закритому режимі. 

Одна з причин – на з’їзді відбулась «чистка лав». З партії виключили низку осіб, 

задіяних у фронді проти Арсенія Яценюка. Зокрема це стосувалось Миколаївщини, де, як 

заявив журналістам один з «вигнанців», екс-голова Жовтневої райорганізації Олег Кравець, 
членство у партії призупинили аж 20 тис. осіб невдоволених кадровою політикою Центру. 

Враховуючи, що саме на Миколаївщині знахдиться найскандальніший зі спірних округів 

– 132(м. Первомайськ), де до боротьби за бюлетені залучали міліцейський спецназ – опозиція 
взялася до «чистки лав» дещо запізно. Адже перевибори відбудуться вже 15 грудня. 

Ну а окрім того, довкола перевиборів уже виникла нова інтрига. Напередодні 
затвердження кандидатом у 223 окрузі «свободівця» Юрія Левченка про намір позмагатись за 
цей же округ заявив екс-депутат ВР Юрій Гримчак. У парламенті попереднього скликання він 

входив до фракції НУНС за квотою «Народної самооборони» Юрія Луценка. 

Перед торішніми виборами Гримчаку виділили 91 місце у виборчому списку 

«Батьківщини». Це було однією з причин, через які той список досить гостро критикував сам 

Юрій Луценко (на той час уже ув’язнений). 

Цікаво, що 14 місяців тому Юрій Гримчак волів дистанціюватися від думки свого 

соратника. «Для того, хто не пройде до парламенту, знайдеться робота… Я ні до кого не маю 

претензій по цьому списку», - цитувала кандидата прес-служба «Народної самооборони» 3 

серпня 2012 року. Тоді ж пан Гримчак висловлював упевненість, що «Батьківщина» візьме за 
списком не менше ста парламентських місць. 

Зараз він говорить інакше. Увечері 16 жовтня Юрій Гримчак розповів Тиждень.ua, що 

вийшов із лав ВО «Батьківщина» ще в червні. А минулого понеділка написав заяву до ЦВК про 

виключення себе з передвиборчого списку цієї партії, зареєстрованого ще торік. Як відомо, 
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ЦВК задовольнила прохання Гримчака наступного ж дня, тим самим відкривши йому шлях до 

самовисування. 

На з’їзді «Батьківщини» Олександр Турчинов заявив, що поговорить із Юрієм 

Луценком, аби той вплинув на соратника та відмовив його висуватися на окрузі єдиного 

опозиційного кандидата Левченка. Гримчак до цього поставився скептично. 

«Партії «Народна самооборона»,в якій я був разом із Луценком, давно немає. Як до кого 

вони збираються звертатись, до Луценка?», - риторично спитався він. 

Із самим Турчиновим, як і з Яценюком, Гримчак, за його власними словами, взагалі не 
рзмовляв уже понад рік. «Я з ними востаннє спілкувався ще тоді, коли формували передвиборчі 
списки. Тоді в нас була суперечка про включення до списку Катерини Лук’янової, котра в 

попередньому скликанні виявилась «тушкою». І після цього ми не спілкувалися», - розповів 

екс-депутат. 

А на запитання про те, як він збирається пояснювати виборцям той факт, що його 

висування відтягне опозиційні голоси від узгодженого «Батьківщиною» та «Свободою» 

кандидата, загадково відповів: «Левченко вибори вже програв. Чому? Про це треба спитати 

керівництво партії «Свобода». 

Пояснення не дуже задовільне. Очевидно, втім, що боротьба на 223 окрузі буде 
запеклою. Вже зараз там очікується висування щонайменше трьох яскравих фігур із різко 

опозиційною риторикою, фігур, відомих коли не на всеукраїнському рівні, то в Києві. Зокрема, 
не омине своєю увагою цей округ Олег Ляшко. Про все це докладніше читайте на Тиждень.ua 

найближчими днями. 

Поки ж доводиться констатувати, що 5 спірних округів, котрі опозиція не виграла торік 

через підкуп виборців та адмінресурс, ця ж опозиція може програти знову через класичне «де 
два українці – там три гетьмани». І ні для виборців, ні для Європи не буде принциповим, 

скеровує когось із цих «гетьманів» адміністрація президента чи ні. 

http://tyzhden.ua/Politics/91682 

П’ятірка йде у бій  

Катерина Бачинська, "Україна молода" 

Україна знову занурюється у вир парламентських виборів. Щоправда, лише в п’яти 

округах. Голосування там відбудеться 15 грудня, а виборча кампанія стартувала вчора. 
Нагадаємо, йдеться про так звані «проблемні» округи, де за підсумками жовтневих виборів 

2012 року ЦВК не змогла (чи не захотіла) визначити достовірні результати строкового 

волевиявлення — №94, 132, 194, 197 та 22. У вересні цього року, після десятимісячного 

зволікання й тиску ЄС, Верховна Рада таки призначила переголосування, аби заповнити ці 
депутатські вакансії. 

«Вести кампанію з–за кордону можна» 

Опозиція найбільшу інтригу тримала щодо кандидата по 94–му округу в Київській 

області. Висуванця «Батьківщини» Віктора Романюка, який торік набрав найбільше голосів і 
лише завдяки зв’язкам «регіоналки» Тетяни Засухи в судах не став нардепом, могли замінити на 
депутата від БЮТ минулого скликання — Остапа Семерака. Адже проти Романюка в Україні 
відкрито чотири кримінальні провадження, і він переховується від слідства в Італії. На 
підприємстві, директором якого є Романюк, податківці здійснювали обшуки, його 

звинувачують у розкраданні 40 млн. грн., але опозиціонер говорить про політичні репресії 
проти його бізнесу. 

Семерак в Обухові вже було почав агітацію за себе, але на вчорашньому з’їзді делегати 

«Батьківщини» одностайно вирішили, що висуватиметься саме Романюк. Відразу виникло 

питання — яким чином він подасть документи до ЦВК, перебуваючи за кордоном. Член партії 
«Батьківщина» Павло Петренко відповів на це так: «Імперативна вимога про подачу документів 
особисто стосується винятково самовисуванців. У нашому випадку ми висунули Романюка від 
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«Батьківщини», і саме партія подає пакет документів у ЦВК». Тобто юридичних підстав його не 
реєструвати немає. 

Через «скайп» сам Віктор Романюк заявив, що вже готовий до передвиборчої боротьби, і 
те, що він перебуває за кордоном, ніяк не завадить йому перемогти на окрузі. «Коли я проводив 

передвиборчу кампанію минулого року, я зрозумів, що є значний відсоток людей, готових 

проголосувати чесно, без гречки та підкупу. І цього разу я боротимусь за таких виборців. 
Розумію, що боротьба буде складною, і з виборцями треба працювати. Звісно, те, що я за 
кордоном, не дуже зручно, але, думаю, штаби та опозиція допомагатимуть мені. На сьогодні 
людям потрібно пояснити, за що вони воюватимуть». 

«В Італії є рішення суду про те, що я не винен, а от в Україні є рішення суду про моє 
затримання. Грубо кажучи, якщо я сьогодні повернуся в Україну, то проводити виборчу 

кампанію мені доведеться з Лук’янівського СІЗО, а ви ж розумієте, що це буде складно. У моїх 

планах — зробити хорошу кампанію, незважаючи на перебування в Італії. Я все одно планую 

спілкуватися з виборцями», — сказав Романюк у режимі відеоконференції. Разом із мандатом 

він може отримати депутатську недоторканність, і тоді спокійно прийде до парламенту. Раніше 
такий план вдавався Михайлу Бродському та Андрію Шкілю, які перебували навіть не «в 

бігах», а за ґратами. 

Політолог Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії, зазначив: 
«Звичайно, це мінус, якщо кандидат не присутній під час виборів на окрузі, але, з іншого боку, 

як виняток, цю ситуацію можна пояснити виборцям і певним чином навіть виграти на ній. 

Якщо дуже технологічно і серйозно поставитись до таких умов агітації, то можна налагодити 

спілкування з кандидатом навіть завдяки скайп–зв’язку». 

Гримчак iз ясного неба 

Окрім Романюка на 94–му окрузі, «Батьківщина» на вчорашньому з’їзді висунула своїх 

колишніх кандидатів: у 132–му виборчому окрузі на Миколаївщині — бізнесмена–аграрія 
Аркадія Корнацького, якого теж активно «пресує» владна правоохоронна система, у 194–му 

окрузі на Черкащині — Миколу Булатецького, у 197–му в тій самій області — Леоніда Даценка. 
Крім того, паралельний з’їзд ВО «Свобода» підтримав висунення Юрія Левченка у 223–му 

окрузі в Києві. Саме ці політики набрали найбільше голосів на округах у 2012 році. 

Проте не все так просто. На 223–му окрузі в Шевченківському районі столиці планує 
балотуватися ще один кандидат від опозиції — колишній член фракції «НУНС» Юрій Гримчак. 

Нещодавно він написав заяву про вихід із ВО «Батьківщина» і через «Фейсбук» оголосив про 

намір іти на вибори як самовисуванець. Відома історія, коли БЮТ «прокинув» Гримчака — 

колишнього нардепа з квоти Юрія Луценка — повз вибори–2012. Настав час реваншу? 

Утім політолог Володимир Фесенко каже: «Гримчак не може стати конкурентом 

Левченка. Він не дуже відома людина, і його роль може полягати лише у відтягуванні голосів 
від єдиного висуванця опозиції. Левченка вже знають у цьому окрузі, у нього чіткий 

опозиційний статус, а Гримчак після виходу з «Батьківщини» виглядатиме як креатура влади». 

«Зараз, я думаю, Гримчак просто не знайшов собі місця в новій команді Луценка, тому й 

починає шукати собі нішу в нових реаліях. Я не виключаю, що йому можуть пропонувати гроші 
і підтримку спонсори [з боку влади]», — каже Фесенко. 

Відразу після новини про можливе балотування Гримчака заступник голови фракції 
«Батьківщина» Олександр Турчинов заявив, що поговорить із Луценком: «Тому що він 

(Гримчак) раніше був у списку за квотою «Народної самооборони». 

Сам «свободівець» Юрій Левченко заявив: будь–хто, хто балотуватиметься по 223–му 

округу від опозиції, крім нього, підтримуватиме владу, оскільки єдиний кандидат від -трьох 

опозиційних сил визначений чітко. 

У цьому контексті слід зазначити, що партія Віталія Кличка «УДАР» не висуватиме 
своїх кандидатів у п’яти «довиборчих» округах, хоча торік її висуванці балотувалися 
паралельно з представниками БЮТ чи «Свободи». «Політична партія «УДАР» послідовно 

виступає за єдність усіх опозиційних до нинішнього антиукраїнського режиму сил. Ми маємо 

бути єдиними, як стиснутий кулак, тоді у Януковича та його приспішників не буде шансів», — 
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прокоментував нинішню позицію «УДАРу» Віталій Кличко. Також в «УДАРі» заявляють, що 

готові об’єднати зусилля у забезпеченні прозорості ви-борів та пропонують створити спільний 

координаційний центр, аби разом протидіяти спробам спотворити вибір громадян. 

«Це спроба довести свою перемогу до кінця» 

Політолог Володимир Фесенко пояснює: «Висування опозицією тих самих кандидатів у 

п’яти округах — прогнозоване. Для опозиції це питання принципу, для неї потрібно довести, 

що вони переможці в цих округах. Той самий Романюк — це не електоральна стратегія, це 
спроба довести свою перемогу до кінця». За словами експерта, найгостріша боротьба може 
знову розгорнутися в 223–му окрузі, якщо там балотуватиметься екс– глава РДА Віктор 

Пилипишин. 

«Я думаю, що він (Пилипишин) може висунутись в останній момент, тому що йому 

невигідно зараз розповідати про себе. Переконаний, що він почне свою кампанію з підкупу 

виборців, ще не будучи у статусі кандидата», — вважає Юрій Левченко. 

Також відкритим залишається питання щодо кандидата від влади по 94–му округу. Чи 

буде знову обиратися аграрний магнат Тетяна Засуха, а якщо не вона, то хто? «У Засухи є свій 

ви-борець, і чи перетягне його на свій бік інший кандидат від «Регіонів» — це велике питання», 

— каже Фесенко. 

Власне, ПР ще не назвала своїх висуванців по жодному з округів. Як пояснюють 
політологи, причин цього може бути дві — конкуренція всередині Партії регіонів та небажання 

заздалегідь розкривати своїх ставлеників. У деяких округах вони можуть бути прихованими 

самовисуванцями. 

Міжнародний аспект 

Опитані експерти погоджуються: результати довиборів 15 грудня не змінять розклад сил 

у парламенті, але певним чином будуть показовими як одна з «репетицій» перед протистоянням 

влади й опозиції у президентській кампанії–2015. 

Також політологи зазначають: якщо Україна підписуватиме Угоду про асоціацію з ЄС — 

контроль за волевиявленням на п’яти «проблемних» округах буде особливо прискіпливим. 

Якщо ж асоціація провалиться, можна очікувати повторення владної сваволі 2012 року. 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2351/180/83660/ 

Інтернет-ЗМІ 

Михаил Чечетов: «Тимошенко должна выполнить три условия»  

DailyUA 

Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко должна выполнить три условия для 
освобождения. Об этом заявил народный депутат от фракции Партии регионов Михаил Чечетов 

в эфире радио «Голос столицы». 

«Первое — полсрока она должна отбыть там, где находится, и хорошо себя вести. У 

Луценко этот пункт выполнен. У нее пока что нет. У нее срок больший, поэтому половину 

срока она еще физически не смогла отбыть. Второй момент — это прошение о помиловании. 

Это — лист бумаги, ручка, карандаш. Его тоже нет. Она шаг навстречу не делает. И наконец, 

третье — где у Луценко снова плюс стоит, а у нее — нет: она должна компенсировать убытки 

бюджета в соответствии с решением суда», — сказал Чечетов. 

По его словам, подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским 

Союзом не зависит от «вопроса Тимошенко». 

«Оно будет подписано, иначе Европа высечет сама себя», — отметил Чечетов. 

Как сообщалось, наблюдатели от Европарламента Пет Кокс и Александр Квасьневский 

призвали все стороны в Украине, институты ЕС и государства-члены предоставить свою 
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полную поддержку миссии для обеспечения необходимых условий, которые будут 
гарантировать успех Саммита Восточного партнерства в Вильнюсе. 

Как известно, Пет Кокс и Александр Квасьневский в своем письме от 4 октября к 

президенту Виктору Януковичу попросили помиловать Юлию Тимошенко «на медицинских и 

гуманитарных основаниях», не упоминая об отъезде в Германию или о клинике «Шарите».  

15 октября президент Европарламента Мартин Шульц заявил, что мандат 
наблюдательной миссии Европейского парламента в составе Пета Кокса и Александра 
Квасьневского продлен до середины ноября. 

В Министерстве иностранных дел Украины приняли во внимание решение о продлении 

мандата миссии Кокса-Квасьневского и заявили о готовности всячески содействовать 
наблюдательной миссии Европарламента. 

http://www.daily.com.ua/news/1/2013-10-182102.html 

Артур Палатный: «Я скоро уже сам себя буду бояться, когда перед зеркалом буду 

чистить зубы»  

Главком 

Артур Палатный – человек не публичный. Встретить интервью с ним случайно – очень 
трудно. Возможно, именно поэтому его персона обрастает «сказками», которые потом депутату 

приходится опровергать. 

Ему, другу детства и куму Виталия Кличко, приписывают немалое влияние на главу 

партии «Удар» и подчас даже называют «серым кардиналом». Накануне парламентских 

выборов 2012 года «злые языки» также поговаривали, что его персона разрушила 
потенциальный союз Кличко с Анатолием Гриценко. Якобы именно Палатного последний имел 

в виду, когда говорил о людях с криминальным прошлым в окружении боксера. Имя депутата в 
последнее время, вообще, чересчур стало муссироваться в СМИ – в публикациях, вполне 
нелицеприятных. Сам Палатный в такой информационной войне против него видит желание 
противников «сыграть» на снижении рейтинга Виталия Кличко и партии в целом. 

О том, кому конкретно выгодны эти скандалы, а также о стратегии партии «Удар» на 
президентских выборах, методах борьбы против нелегитимного Киевсовета и угрозах таких 

весомых для страны спортивных событий, как Евробаскет и Олимпиада, депутат рассказал 

«Главкому». 

После того, как президент посоветовал фракциям в Верховной Раде забыть о 

политических цветах, прошло уже полтора месяца. Судя по голосованию за еврозаконы, в 
какой-то мере сделать это удалось. Но сложилось впечатление, что Партия регионов 

перехватила инициативу евроинтеграции у «Удара» и «Батькивщины». Теперь не вы, а Виктор 

Янукович ведет страну в Европу? 

Было бы здорово, если бы слова наших провластных политиков не расходились с делом. 

Декларации очень красивые, заявления очень правильные. Мы все идем в Евросоюз. Наш лидер 

Кличко заметил, что Янукович в Верховной Раде в принципе сказал правильные вещи. Но при 

этом он забыл сказать о давлении на оппозицию, о давлении и уничтожении среднего и малого 

бизнеса, о том, что в Украине сегодня происходят рейдерские захваты предприятий. 

Так, по-вашему, утратила оппозиция «фишку» евроинтеграции или нет? На лозунге 

«Украина – в Европу» сегодня все-таки больше играет уже Партия регионов. 

Партия «УДАР» всегда держала курс на евроинтеграцию, была настроена на движение в 

Европу. И если Партия регионов сегодня поддерживает этот посыл, то пусть поддерживает. Это 

сегодня правильно. Начали это мы. А в отношении того факта, что кто-то хочет перехватить 

инициативу… Для страны важен договор с Евросоюзом – это главное. 

Но хочу заметить, что партия власти говорит только о подписании Ассоциации с ЕС. А 

мы еще хотим видеть ратификацию. «УДАР» – первый евроинтегратор. Мы и в парламент 
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ходим в одежде со специальной аббревиатурой (на пайтах «ударовцев» написано: «Україна – це 
Європа!» - «Главком»), и будем так ходить до подписания ассоциации. 

Какие ваши прогнозы? Подпишет Украина в ноябре Соглашение об ассоциации с ЕС? 

Для подписания Соглашения очень важный фактор – решение дела Тимошенко. Европа 
на этом настаивает. 

Вы слышали что-то о том, когда Тимошенко могут вывезти на лечение в Германию? 

Мы настаиваем на том, чтобы ее вывезли на лечение до саммита. Но сегодня это зависит 
только от одного человека. Помилование или вывоз Тимошенко на лечение за границу – то, что 

зависит от Виктора Януковича. Я не вхож в Администрацию Президента, потому не знаю, к 

какому решению он склоняется. Но мы будем делать все возможное для освобождения 

Тимошенко. 

И уверен, что мы – парламентарии – должны сделать все, чтобы в ноябре Соглашение 
было подписано. На нас лежит и принятие евроинтеграционных законов – сегодня часть 
принята, но часть находится на рассмотрении. Задержка есть, потому что Кабинет министров 

под принятием еврозаконов пытается провести свои законы, которые хоть и подаются под 

соусом евроинтеграционных, но для подписания ассоциации не имеют никакого значения. 

Уточните, какие именно законопроекты Кабмина вам кажутся лишними. 

Да тот же законопроект о векселях. Потом – законопроект 2399 – о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Украины в отношении исполнения судебных решений. Есть 
еще проект, который был отклонен в первом чтении, но который пытается провести власть, - о 

возможности введения чрезвычайного положения в случае забастовки или акции протеста. Это 

говорит о том, что сегодня любая ситуация, на взгляд власти и Кабмина, может быть поводом 

для введения чрезвычайного положения в государстве, что, как минимум, не совсем по-

европейски. 

Оппозиция блокирует многие так называемые евроинтеграционные законопроекты. Мы 

основательно изучаем каждый из них. В комитете по вопросам семьи, молодежной политики, 

спорта и туризма у нас прошло три законопроекта. Первый – по Евробаскету-2015, остальные 
два мы приняли пока в первом чтении. О так называемом выделении земли. Имеется в виду, что 

тот, кто будет строить спортивный объект, не будет платить за землю определенные налоги. 

Плюс, есть инициатива убрать ввозной тариф на объекты Евробаскета – это непосредственно 

спортивный инвентарь, спортивные материалы. Но они требуют еще уточнений и доработок. 

Нужно уточнять, какие именно это объекты, какие материалы, какой спортинвентарь, в каком 

количестве. Чтобы под это не выстраивались коррупционные схемы. 

В какой формат перейдут после подписания Соглашения отношения с Украиной и 

Россией? На этом «фронте», учитывая «торговую войну», и так не все хорошо. Даже 

премьер-министр Николай Азаров расхрабрился и пригрозил Владимиру Путину, что Украина 

откажется от импорта газа из России. 

Я уверен, что с Россией мы конфликтовать не должны. Евросоюз – наш сосед с одной 

стороны, Россия – наш сосед с другой стороны. Мы должны сделать все возможное, чтобы 

сохранить нормальные отношения с Российской Федерацией. 

Сейчас в рядах оппозиции, в первую очередь, ведутся споры о том, каким должен быть 
формат похода на президентские выборы в 2015 году. Юлия Тимошенко выступает за избрание 
единого кандидата после первого тура – потому что нет лидера, которого бы избиратели трех 

оппозиционных фракций готовы были бы поддержать уже сегодня. Ее оппоненты утверждают 
обратное. Николай Томенко, например, считает, что если единого кандидата не будет уже в 

первом туре, на выборы могут рвануть десятки «оппозиционеров». Да и Виталий Кличко 

неоднократно высказывал мнение, что победить кандидата от власти сможет только единый 

представитель от оппозиционных сил. Какова официальная позиция «Удара»? Когда нужно 

избирать единого кандидата? 

Сегодня ведутся переговоры между оппозиционными партиями. На сегодня кандидатура 
единого кандидата не выдвинута. Во втором туре он, безусловно, будет единый. И будет 
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поддержан всеми тремя оппозиционными силами. Я верю, что для этого хватит здравого 

смысла и все отойдут от своих амбиций и сконцентрируют свои силы. 

И все-таки: «Удар» за единого кандидата до первого тура или после? 

До первого тура еще больше года. Мы сегодня консультируемся. Я не хочу 

комментировать эту ситуацию. Ответ тут должен давать лидер партии. 

Опыт выборов мэра в Обухове в 2011 году вроде бы должен был научить 
оппозиционеров делать ставку на единого кандидата. Но на парламентских выборах такого 

«слияния» между «Ударом» и «Батькивщиной» не произошло. Откуда же у вас уверенность, 
что на президентских выборах, пусть даже и во втором туре, «Свобода» или соратники 

Тимошенко будут работать на кандидата от «Удара» и наоборот? Если единый кандидат будет 
избран до начала кампании, не выйдет ли так, что работать будет только его штаб, а штабы 

других политсил будут имитировать рабочий процесс? 

Обухов – это хороший пример. Я уверен, что сегодня именно из таких уроков оппозиция 

сделала выводы и будет монолитной. Безусловно, будут какие-то шероховатости, какие-то 

притирки. Мы должны понимать, что это три разных оппозиционных политсилы, у каждой есть 
своя идеология. Но у всех единая цель – поменять сегодняшнюю власть. Дальше работает 
простая логика: если мы тремя командами идем к единому результату, то каждая политическая 
сила будет заинтересована в выдвинутом кандидате – не имеет значения, кто это будет, главное 
чтобы он занял президентское кресло. 

Вы все еще читаете лекции студентам в Переяслав-Хмельницком педуниверситете? 

Общаетесь с молодежью? 

Лекции не читаю, поскольку работа на должности председателя парламентского 

комитета занимает много времени. Но с молодежью, конечно, общаюсь. Вот неделю назад 

проводили круглый стол с молодежными организациями. Молодежь у нас сегодня 

инициативная и политически активная – это я вам гарантирую. 

И вот за кого эта политически активная молодежь будет голосовать в 2015 году? 

Мне кажется, что все они больше оппозиционные, чем провластные. А за кого именно 

они будут голосовать – это уже работа наших политических сил. Молодежь у нас грамотная и 

продвинутая. Повесить им лапшу на уши не получится. Они активно будут оценивать действия 

политических сил. И я надеюсь, сделают свой выбор в пользу оппозиции. 

Согласно последним рейтингам, Виталий Кличко в «президентской гонке» обгоняет 
других оппозиционных лидеров – Арсения Яценюка и Олега Тягнибока. По-вашему, цифра не 
завышена? Мы ведь помним, что на парламентских выборах кандидатам от «Удара» тоже 
давали высокие рейтинги. Потому вы и не согласились по просьбе представителей 

«Батькивщины» снимать своих людей в их пользу. Итог оказался не таким, как хотелось бы. В 

ряде спорных округов победили либо представители власти, либо ваши коллеги по оппозиции. 

На мажоритарных округах во время парламентских выборах большую роль сыграл 

админресурс. 

Отсутствие синергии тоже стоит далеко не на последнем месте. 

Но мы не можем сказать, что выборы были настолько прозрачны, какими их хотели 

видеть мы. 

Что касается рейтингов имиджевых агентств, то в них всегда есть неточности. Самый 

точный рейтинг – день выборов. Когда мы берем протокол с мокрой печатью и приносим его в 

ЦИК. Прошлые наши результаты не сильно отличались. Нам давали 15-16% на парламентских 

выборах, мы получили 14%. Нынешний рейтинг Кличко обусловливается его выступлениями и 

работой партии. Люди верят ему, потому что он себя не запятнал ни в политических, ни в 

коррупционных скандалах. 

Когда уже решится вопрос с мэрскими выборами в столице и выборами в Киевсовет? 

Якобы в Администрации президента решили, что выборам быть и очень даже скоро. 

Слухи я стараюсь не комментировать. Когда у меня будет четкая информация по дате 
выборов мэра или депутатов городского совета, я ее озвучу. 
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Все оппозиционные партии голосуют за перевыборы. Не голосуют Партия регионов и 

коммунисты, и голосов потому не хватает. Это вопрос к большинству. 

А как насчет решения этого вопроса кардинальными методами? 

Я надеюсь, что победит все-таки здравый смысл. Блокировка трибуны, к сожалению, - 

наверное, единственный способ воздействия на большинство. Но сегодня страна ждет от нас 
принятия ряда законопроектов. Блокировка трибуны парализует парламент. Сегодня мы 

стараемся убедить наших оппонентов в том, что выборы в Киеве нужны. Не может сегодня 
работать нелегитимный горсовет, не может город находиться без мэра. 

И как именно вы убеждаете оппонентов? Результатов-то пока нет. 

Мы проводим консультации, переговоры. Партия «УДАР» не раз блокировала работу 

Киевсовета. Фракция «УДАРа» в Киевсовете участия в голосовании не принимает. 

А почему во время этих нелегитимных заседаний народные депутаты от «Удара» не 

приходят под стены Киевсовета с остальными оппозиционерами? Где был 19 августа и 2 

октября Виталий Кличко? Где конкретно вы были? 

Почему не приходил Кличко? Это скорее вопрос к нему. На одной сессии он, по-моему, 

был в Брюсселе. На второй – уверен, что у него тоже была достаточно объективная причина. 

Что касается меня, я на последней сессии находился в округах на приемах граждан. 

Наблюдая за ситуацией со стороны, вам не показалось, что оппозиция окончательно 

потеряла Киевсовет? Даже противостояние под стенами происходит по факту под диктовку 

власти. 

Это абсурд, когда сотрудники МВД не пускают народных депутатов Украины в 

Киевсовет. Киевсовет нелегитимный, и все решения, которые принимаются за кордонами 

«Беркута», сегодня не имеют никакой юридической силы. В ближайшее время они будут 
оспорены. 

В судах? 

Конечно. Сегодня есть вопрос: на основании чего под видом недопущения массовых 

стычек нагоняется две тысячи сотрудников «Беркута», и потому якобы туда не могут пройти 

народные депутаты? По закону о статусе народного депутата Украины, он имеет право зайти в 

любое государственное учреждение. А у нас нарушается Конституция, нарушаются законы. 

И я уверен, что оппозиция не утратила контроль над Киевсоветом. Не мытьем, так 

катаньем – если у нас не получается пройти через двухтысячный кордон сотрудников 

внутренних дел, то есть много других способов, чтобы сделать так, чтобы сессии в Киевском 

городском совете либо были признаны нелегитимными, либо не проводились. 

Озвучьте эти способы. 

Не могу. Если они выйдут в средства массовой информации, мы будем безоружны. Мы 

готовим ряд шагов. И вы все увидите в ближайшее время. 

Уже разработана стратегия сотрудничества оппозиционных сил по довыборам на 

скандальных округах в декабре этого года? «Удар» не выставляет своих кандидатов. Но 

будете ли вы помогать кандидатам «Батькивщины» и «Свободы»? Как именно? 

Однозначно мы будем помогать своим коллегам. Мы не будем имитировать работу, а 
приложим все силы, чтобы оппозиционные кандидаты прошли по проблемным округам. 

Как глава комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма с 

какими проблемами вы сталкиваетесь? 

Очень много направлений, и они очень разные. Большое внимание мы уделяем проблеме 
усыновления детей, разрабатываем ряд законопроектов, которые связаны с усилением 

социальной защиты тех украинских семей, которые усыновляют наших украинских детей. Мы 

мотивируем семьи усыновлять детей. 

А если говорить об усыновлении украинских детей неукраинскими семьями. Почему 

«заглохла» инициатива присоединения Украины к Европейской конвенции по вопросам 

межгосударственного усыновления? 
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Если мы возьмем историю ратификации Гаагской конвенции, которая на сегодняшний 

день не ратифицирована, то увидим, что уже три президента и три созывы парламента не могут 
набрать голоса для ее ратификации. Почему она сегодня заглохла? Гаагскую конвенцию 

изменить мы не можем. Мы должны подготовить ряд законодательных актов для того, чтобы 

эта конвенция максимально обезопасила нахождение наших детей за границей. 

Риски в том, что сегодня мы не можем проследить дальнейшую судьбу усыновленного 

ребенка. Я уверен, когда мы подготовим необходимые законопроекты и одновременно 

ратифицируем Гаагскую конвенцию, мы сможем следить за детьми там. Гаагская конвенция 

даст возможность спросить государство-усыновителя, что происходит с нашими детьми. Это 

будет на государственном уровне. А сегодня это все делается на уровне консульства. И наши 

консульские учреждения не имеют особой юридической силы, чтобы уточнить, что происходит 
в семьях усыновивших детей. 

Но, безусловно, нужно позволить иностранным гражданам усыновлять наших детей. 

Очень многие иностранные граждане усыновляют детей с теми болезнями, которые в Украине 
не лечатся. Тот же церебральный паралич. Мы даем детям второй шанс: быть здоровыми, и 

иметь нормальную семью. Но для этого ВР должна принять ратификацию этой конвенции. 

Насколько сильна проблема финансирования спортивной сферы на сегодня? 

В прошлом году бюджетом было утверждено около 900 миллионов гривен 

финансирования на сферу спорта. Но из этой цифры 90% уходит на зарплаты, социалку. И лишь 
10% - на развитие инфраструктуры. Сегодня спортивная инфраструктура находится не в очень 
хорошем состоянии, хотя в то же время наша страна входит в двадцатку самых спортивных 

стран мира. Популяризация нашей страны происходит не за счет наших политиков и 

бизнесменов, а за счет наших спортсменов. Очень жаль, что спортивная отрасль финансируется 
в основном за счет частных структур, за счет инвесторов. А те деньги, которые дает 
государство, - это та минимальная цифра, которая как-то дает возможность поддерживать 
имеющуюся инфраструктуру. 

Если говорить о существующей инфраструктуре и том, как она используется. Вот 
почему на НСК «Олимпийском» не проводятся легкоатлетические соревнования и не 
тренируются наши легкоатлеты, как планировалось? Стадион, конечно, отчитывается, что все 
не так. Но по факту там за все время состоялось только две показательные тренировки перед 

отбытием нашей сборной на командный чемпионат Европы и на Чемпионат мира по легкой 

атлетике. 

Это вопросы к руководству «Олимпийского». Мы эти вопросы вместе с Министерством 

молодежи и спорта будем поднимать. Но о чем мы говорим, если Министерство только недавно 

получило свою юрисдикцию? У нас была государственная служба, которая находилась в 
Министерстве образования – это же нонсенс. В стране, которая входит в двадцатку лучших 

стран мира по спорту, более полутора лет служба, а потом министерство работало без целевой 

социальной программы развития физкультуры и спорта в Украине. Мы будем поддерживать 
Министерство спорта, чтобы это был отдельный независимый орган, который бы смог работать 
на благо наших спортсменов. 

Надо еще разобраться, существуют ли на «Олимпийском» в зимнее время достаточно 

оборудованные манежи и залы, где могут тренироваться легкоатлеты. 

Давайте посмотрим на ситуацию с ареной «Львов». Чиновники уверяют, что разобрать 
ее не могут. Но даже Маркиян Лубкивский, который был директором оргкомитета «Евро-2012», 

по факту, называет ее «белым слоном». И где гарантии, что те объекты, которые сегодня 
строятся под Евробаскет-2015, не постигнет такая же судьба? 

Мы будем изучать каждый из объектов, которые будут строится. Они на 75% строятся за 
бюджет инвесторов. И я уверен, что те бизнесмены, которые будут вкладывать средства в эти 

объекты, будут их строить таким образом, чтобы потом их можно было использовать в целях 

развития спорта. В комитете мы будем создавать следственные комиссии, которые будут 
наблюдать за строительством этих объектов. 

25% - все же от государства. Какая это конкретно сумма? 
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Сегодня бюджет отрабатывается. Четкие суммы я смогу выдать где-то в течение месяца. 

Можно предположить, что даже в этом процентном соотношении вновь будет 

отмыв средств? 

Оппозиционные фракции и наш комитет сделают все возможное, чтобы не 
осуществлялись бесконтрольные траты средств, особенно бюджетных, на Евробаскет-2015. 

У Украины есть перспектива получить право на проведение зимней Олимпиады-2022? 

Очень многое зависит от проведения Евробаскета-2015, от того, на каком уровне мы его 

проведении. И многое зависит от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. 

Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами выделяет сотни 

тысяч гривен только на оплату консультативных услуг по исследованию трех гор. В немалую 

сумму обойдется Украине и подготовка самой заявки. Необходимую сумму на проведение 
Олимпиады даже трудно представить. Нужны ли Украине такие растраты? Особенно с учетом 

того, какой маразм сейчас происходит в Сочи. Если даже говорить только о финансах, то там 

было потрачено 50 миллионов долларов, из которых половина, по данным исследования Бориса 
Немцова, была украдена. 

Цифр я не видел, потому комментировать не могу. Но желание Украины провести 

Олимпиаду – это очень важный имиджевый шаг для нашей страны. Это очень важно. 

Даже в контексте того, что дефолт в Греции приписывают отчасти и Олимпиаде? 

Те экономисты, которые не смогли удержать экономическое состояние страны, все это 

списывают на любые позиции, только чтобы оправдать себя. 

Ко времени подготовки объектов будущей Олимпиады в Украине еще очень много 

времени. И очень важно, кто именно этим будет заниматься – я не о политической силе, а о 

людях. Если перед ними будет стоять задача потратить деньги, они их потратят. Если перед 

ними будет стоять задача выстроить качественные объекты и позиционировать на хорошем 

уровне нашу страну, то они это сделают. 

Но Олимпиаду с дефолтом в Греции связали как раз потому, что качественные 

объекты оказались никому не нужны после мероприятия. Мы возвращаемся к теме «белых 

слонов». 

Безусловно, угроза есть. Но, забегая вперед, скажу: уверен, что к тому времени уже 
придет новое правительство, которое будет совсем по-другому относиться к расходованию 

бюджетных средств, в том числе, и на Олимпийские игры. 

Вы ездили на бой Кличко – Поветкин в Москву? 

Ездил. 

А вот есть информация, что билеты на бой на черном рынке стоили от 12 до 20 тысяч 

долларов. За сколько вы купили билет? 

Я билет не покупал – мне его подарили. 

Расскажите, какая там была атмосфера? Как встречали Владимира Кличко? 

Атмосфера была напряженная. Но назвать ее недружественной я не могу. 

Безусловно, там было больше российских болельщиков, чем фанатов Владимира 
Кличко. Некоторые встречали его свистом. Но большинство россиян встретили его 

аплодисментами. 

Политику и спорт в демократических странах связывать не принято. Этому же 

поединку теперь приписывают политическую составляющую. Вы ее видите? 

В последнее время у Украины с Россией очень напряженные отношения. И этот бой 

многие ассоциировали как политический поединок. Я считаю, что это спорт и больше ничего. 

Состоялся поединок двух величайших боксеров. Они выяснили, кто их них сильнее – не более. 

Кто еще из украинских политиков приезжал на бой? 
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Было много депутатов из фракции «Удар». Я летал с Романом Романюком. Там были 

также Валерий Пацкан, Роман Чернега, Виталий Ковальчук. У нас фракция монолитная. И 

брата лидера нашей фракции все, кто смог, поехали поддержать. 

Мне говорили, что было много депутатов от других фракций. Но места все были 

разбросаны, и мы мало друг друга видели. 

На массовых акциях, особенно в столице, в практику вошло использование услуг 

спортсменов в качестве силовиков. Вы, как вице-президент Федерации бокса Киева, как-то 

собираетесь решать проблему? 

Сегодня единоборства в Украине пытаются поставить на уровень каких-то бандитских 

формирований. Те спортсмены, которые имеют уважение к себе, этого не делают. Но, 

естественно, находятся и те, которые соглашаются на участие. 

Министерству спорта, спонсорам, всем нам нужно как-то мотивировать спортсменов. 
Вот в советские времена, когда я занимался спортом, спортсмен, который подавал надежды – 

даже на уровне кандидата в мастера спорта, мастера спорта, получал талоны на питание – так 

называемая зарплата. И она у молодого парня составляла не меньше, чем у взрослого человека. 
Спортсмену не нужно было никуда идти – он мог зарабатывать себе на жизнь. 

Сегодня многие спортсмены, разочаровавшись в том, что они станут чемпионами, 

остаются у разбитого корыта. Кроме мышц, у них ничего нет. Они не могут найти себе работу. 

Да, спортсмен может стать учителем физкультуры в школе или тренером. Но у нас тренера 
живут на нищенский уровень зарплаты. Если бы не главы многих федераций, которые 
пытаются извне изыскать коммерческую составляющую, чтобы оплатить и добавить 

заработную плату, спортсменам и тренерам выжить было бы невозможно. Когда коммерческие 
структуры спонсируют спортсменов, которые подают надежду, у них нет потребности 

участвовать в таких уличных мероприятиях. 

Как вы у себя в федерации контролируете участие-неучастие спортсменов в стычках? 

Во всех залах мы проводим профилактические работы. Я понимаю, что молодых 

спортсменов поманили денежкой, и после тренировки они могут за ней поехать. Но в основном, 

для каждого зала и клуба мы стараемся найти спонсоров, которые могут платить заработные 
платы подающим надежды спортсменам, экипировать их, отправлять их на сборы и 

соревнования, и тренерам, которые воспитывают таких учеников. 

Ваши оппоненты закидывали вам присутствие ваших боксеров на акции «Вставай, 

Украина!» в Киеве 18 мая? Вы разбирались в ситуации? Ваши люди там были или нет? 

Конечно, разбирались. Нам говорили, что это были люди из Федерации бокса Киева и 

Киевской области. По виду они, действительно, больше напоминали боксеров. Мы тщательно 

все проверили: этих людей в залах у нас нет. Никто из ребят, которые принимали участие в 

акции 18 мая, не относятся ни к Федерации бокса Киева, ни к Федерации области. 

А что касается того, о чем говорят наши оппоненты, то нам очень многое забрасывали. Я 

скоро уже сам себя буду бояться, когда перед зеркалом буду чистить зубы. 

Раз уж вы сами об этом заговорили. На таких сайтах, как «Народный корреспондент», 

«Ukrday», «Днепр вечерний» и так далее присутствует ряд публикаций о вашей причастности к 

криминальному миру в 90-е годы и не только. Вы эту информацию уже опровергали. А 

разбирались, кто конкретно занимается ее распространением? 

Ни к криминалитету, ни к тем выбросам, которые были на проплаченных сайтах, я не 
имею никакого отношения. Если эта тема муссируется уже столько лет, если бы это было 

правдой, не могло не появиться ни одного юридического документа, который мог бы это 

подтвердить. Это все клевета. Кому это выгодно? Наверное тем, кто не хочет, чтобы у партии 

«УДАР» рос рейтинг, чтобы мы завтра пришли к власти. 

У нас служба безопасности плотно работает над этим вопросом. Эти слухи распускает и 

власть, и другие люди. 

Какие другие люди? 

Единственное скажу: это не выгодно нашим коллегам по оппозиции. 
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Распускают - частные лица. Мы сегодня знаем по фамилиям очень многих. Я уверен, что 

когда мы придем к власти, мы им этот вопрос обязательно зададим. 

Вы сказали, что цель: снизить партийный рейтинг. Удается? Как подобные публикации 

уже повлияли на мнение ваших избирателей? 

Все эти публикации настолько убого и неквалифицированно сделаны, что ни на что не 
влияют. Избиратель смотрит на конкретные вещи, которые мы делаем. Есть хорошая 
пословица: собаки лают, а караван идет. 

Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Виталием Кличко? 

Я знаю Виталия давно – с 1988 года. Мы познакомились в спортзале, в Центральном 

спортивном клубе армии. Я тогда уже перешел в ЦСК тренироваться из клуба «Трудовые 
резервы». 

В спарринге с ним стояли? 

Мы тренировались вместе. Конечно, стояли в паре. 

Виталий, конечно, чаще выходил победителем? 

У нас были тренировочные спарринги. 

Вы отмечаете, что ваша политсила – монолит. Как тогда прокомментируете 

информацию, что в «Ударе» есть две группы влияния на Кличко: ваша и Виталия Ковальчука? 

Виталий Кличко – давно зрелый политик. Повлиять на него не так уж и легко. У него 

есть своя точка зрения на многие вопросы. 

Что касательно двух сфер влияния и якобы разделения фракции – опять же об этом речь 
идет лишь в желтой прессе. Я уверен, что это делается для того, чтобы разбалансировать нашу 

силу. Но у нас нет никаких сфер влияния, и я уверен, и не будет. 

С вами по каким-то вопросам Виталий Кличко советуется? 

Безусловно. Мы всегда советуемся по многим вопросам. Потому что мы являемся одной 

командой. 

Общественная сеть «Опора» подсчитала, что Виталий Кличко на второй сессии 

Верховной Рады при голосовании более чем по 60% принятых законопроектов и постановлений 

голосовал единогласно с Партией регионов. Мы помним громкий скандал в прессе, когда 

Кличко, пусть и по причине отсутствия, но все же не проголосовал за отставку премьера 

Николая Азарова. Ряд вопросов вызвало и его несогласие с законопроектом о лишении 

неприкосновенности депутатов. Прокомментируйте эти подсчеты. 

В нашей фракции есть хороший экспертный совет, который каждый законопроект 
выворачивает наизнанку. Мы голосуем не только по политическим признакам, а по 

целесообразности того или иного законопроекта для страны. И если, допустим, кем-то из 
представителей Партии регионов подан законопроект, действительно, соответствующий тем 

критериям, которые мы видим для страны, мы его поддерживаем. 

Кто входит в экспертный совет? 

В него входит 8 народных депутатов фракции «УДАР». Я в него не вхожу – это требует 
времени, а у меня, как главы комитета, много дел. 

Так вы имена назовете? 

Я могу сказать, что возглавляет его Виктор Пинзеник. 

Вы до выборов ощущали давление на свой бизнес со стороны контролирующих и силовых 

органов (Артуру Палатному приписывали ресторанный бизнес и часть доли в «Ukr.net»)? 

Для многих оппозиционных сил, для многих бизнесменов сегодня есть проблема: власть 
давит на бизнес. Так как я уже никакого отношения к бизнес-структурам не имею, мне сегодня 
намного проще… 

http://glavcom.ua/articles/14701.html 
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Блоги 

Анатолій Гриценко: «На шляху до Вільнюса: Янукович гальмує?»  

pravda.com.ua 

На сайті Ради з'явився проект розкладу пленарних засідань на 22-25 жовтня і на 5-8 

листопада. Законопроектів із "списку Фюле" (про реформування прокуратури і про 

вдосконалення виборчого законодавства, які належать до взаємно погоджених Україною і ЄС 

умов успіху Вільнюського саміту) – у розкладі пленарних засідань НЕМАЄ. 

Наступні пленарні засідання сплановано аж на 19-22 листопада. Якщо не буде внесено 

змін до розкладу роботи Ради, то "список Фюле" зависає – прийняти ці проекти у цілому як 

закони вже просто не залишиться часу... 

Припускаю, що більшість може включити їх до розгляду оперативно, у будь-який день, 
але тим не менше відсутність ключових законопроектів у плановому режимі роботи Ради – 

насторожує. 

Що це? Нерозторопність у плануванні? Чи Янукович натиснув на гальма? 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/grytsenko/525fb6c9c3ad3/ 

Ігор Мірошниченко: «Пилипишинозамінник чи технічний кандидат?»  

pravda.com.ua 

Для знищення режиму Януковича у країні необхідна чітка координація зусиль трьох 

парламентських опозиційних партій. Сьогодні в цьому не сумнівається жоден притомний 

політолог чи вдумливий виборець. Перевірена співпрацею на виборах до Верховної Ради 2012 

року практика узгодження кандидатів на округах між ВО "Свободою" та ВО "Батьківщиною" 

довела свою дієвість і тому "УДАР", після виборів, так само підтримав нашу позицію. 

Сьогодні свободівця Юрія Левченка всі опозиційні парламентські партії одноголосно 

підтримали як єдиного узгоженого кандидата в народні депутати на виборчому окрузі 223! 

Проте, свої наміри боротися за депутатський мандат у Шевченківському районі міста 
Києва з маскою опозиційності до влади вже заявили інші кандидати. 

Місія матюкливого адвоката Тетяни Монтян, яка з тріском програла вибори на 
Осокорках Віталієві Яремі та посіла там аж п'яте місце, є цілком прогнозованою. Цей 

провладний рояль в кущах буде "тролити" націоналіста, й забиратиме у нього голоси нестійких 

до жіночих істерик та небайдужих до пустих порад на теми ЖКГ виборців. 

Натомість, участь соратника Юрія Луценка по "Народній самообороні" Юрія Гримчака є 
доволі невизначеною. То ж якою буде справжня місія Гримчака під час виборів депутата 
Верховної Ради сьомого скликання на 223-му окрузі у Києві? Свої думки вголос я вирішив 

викласти після вечірньої програми "Час" на 5 каналі. 

Отож, влада потирає руки і бурхливо аплодує. Зрадник і політична тушка багаторазового 

використання Володимир Олійник не стримався, щоб не оцінити одного зі своїх гідних 

послідовників та зробив фантастичну рекламу Гримчакові у цій програмі. Але маску ще далеко 

не знято – самопроголошений кандидат в депутати встиг нарозповідати стільки умов, за яких 

він зніме свою кандидатуру з виборів, що аж в самого запаморочилося у голові. 

В риториці недодепутата Гримчака дивують подвійні стандарти – як на пост президента, 
так йому узгодженого кандидата від опозиції давай вже зараз, а як на парламентські довибори в 

окрузі, то цьому узгодженому кандидату від ТРЬОХ (!) опозиційнних парламентських фракцій 

він, бачите, складатиме альтернативу. І це при тому, що президентські вибори поки що 

обіцяють бути двотуровими, тоді як парламентські швидкоплинні, в один етап і не припускають 
розпорошеності голосів. Левченко, каже донецький опозиціонер у вишиванці Юра Гримчак, не 
переміг рік тому. За його словами, у 2012-му між Левченком та Пилипишином була нічия. 
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Певно, що Гримчак у жовтні-листопаді 2012 року не захищав вибору киян у 

Шевченківському районі і не бачив на власні очі свавілля членів ОВК, які свідомо затягували 

процес прийому виборчої документації, щоб вичекати моменту й зіпсувати понад 1000 

бюлетенів з голосами за опозиційного кандидата. В цей час Гримчак, очевидно, не міг роздерти 

закислих від сліз очей, котрі заплакав після несправджених ілюзій та сподівань потрапити до 

Парламенту сьомого скликанння за списками ненависної йому тепер ВО "Батьківщини". 

Зрештою, між новоспеченим конкурентом Юрія Левченка Гримчаком та минулорічним 

опонетом Пилипишиним є одна надзвичайно важлива спільна риса. Обидвох влада тримає на 
гачку кримінальними справами, тому обидва є зручними маріонетками у виборчих махінаціях 

режиму Януковича. І хоча природа кримінальних переслідувань владою конкурентів свободівця 

є цілком різною, – один отримав на горіхи за "революційну" діяльність з димовими шашками у 

стінах парламенту а інший має перспективу багаторічного ув'язнення за грабунок майна киян та 
хабарі, використовувати їх на виборах влада буде однаково. І контролювати після 15 грудня 

вона їх буде також не менш затято. Зрештою, не для того Янукович деінде послабив повідок 

політичних репресій, щоб отримати собі додатковий клопіт на виборах 2015 року. Втім, не 
виключено, що Гримчак усе ж має для влади короткостроковий інтерес і більше, ніж роль 
технічного кандидата після кастингу на Банковій не отримає. Недаремно ж спікер ПР 

Володимир Олійник разом з Гримчаком ненав'язливо похвалив ще одного полум'яного 

"опозиціонера" Юрія Кармазіна. Пилипишинозамінником на 223-му окрузі в Києві може стати 

саме він. 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/miroshnychenko/525f0ed551e87/ 

Телебачення і радіомовлення 

ЄС пропонує українській владі компроміс у справі Тимошенко  

ICTV, Факти 

Інна ШЕВЧЕНКО, ведуча: ЄС пропонує українській владі компроміс у справі 
Тимошенко. Про це у своєму блозі написав депутат Європарламенту Марек Сівець, вивчивши 

звіт місії Квасневського-Кокса. Він пропонує в обмін на свободу, позбавити Юлії Тимошенко 

на три роки громадянських прав, і оштрафувати на 200 мільйонів доларів. Механізм дії Марек 

Сівець пропонує такий – Президент Віктор Янукович має частково помилувати Юлію 

Тимошенко, на половину скоротити термін її ув’язнення з 7 років до 3,5. А зважаючи, що 2 

роки її перебування за ґратами вже минули, то опозиціонерку можна звільнити достроково. 

У 5 мажоритарних округах стартує виборча кампанія у парламент 

Інна ШЕВЧЕНКО, ведуча: У 5 мажоритарних округах сьогодні стартує виборча кампанія 
у парламент. Ідеться про найбільш скандальні округи. Результати голосування, на яких 

скасувала Центральна виборча комісія. Це місто Обухів на Київщині, де з мінімальним 

відривом і за рішення суду регіоналка Тетяна Засуха виграла в опозиціонера Віктора Романюка, 
Первомайську, Миколаївської області, де перемогу здобув регіонал Віталій Трав’янко, 

обійшовши опозиціонера Аркадія Корнацького. Тут рахували голоси із численними бійками та 
бійцями "Беркуту". Знову голосуватимуть і в Шевченківську районі Києва, де у жовтні 
протистояння свободівця Юрія Левченка та самовисуванця Віктора Пилипишина теж 

супроводжувалося бійками. Також довибори пройдуть і в двох округах у Черкаській області, де 
опозиціонери Леонід Даценко та Микола Булатецький змагалися з провладними 

самовисуванцями Валентиною Жуковською та Богданом Гунським. І влада й опозиція тоді 
звинуватили одне-одного у фальсифікаціях та зриву виборів на цих округах. Тим часом 

опозиційна трійка – "Батьківщина", "УДАР" і "Свобода" підтвердили, що не змінюватимуть 
кандидатів, і спільно їх підтримуватимуть. Дату виборів призначено на 15 грудня. 
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Нардепів від опозиції викликає на допит міліція, щодо подій біля Київради  

5 канал, Час новин 

Артем ОВДІЄНКО, ведучий: 18 нардепів від опозиції викликає на допит міліція, щодо 

подій біля Київради. Зокрема, Арсенія Яценюка, Арсена Авакова, Сергія Пашинського та 
Андрія Іллєнка. Відповідний лист надійшов на ім’я керівника апарата Верхової Ради. Його 

оприлюднив нардеп Леонід Ємець на своїй сторінці у соцмережі. За документом, на допит у 4 

відділ Шевченківського райуправління депутатів викликають як свідків. А кримінальне 
провадження порушено за статтею - захоплення державних або громадських будівель чи 

споруд. За нею передбачено покарання до 3 років позбавленні волі. Нагадаємо, 2 жовтня під 

стінами Київради зібралися активісти, які вважають її нинішній склад нелегітимним. 

Приміщення, в якому відбувалася сесія, було оточено "Беркутом". Під час сутичок 

правоохоронці застосували сльозогінний газ. Водночас, у столичній міліції запрошення 

депутатів на допит не коментують. 

"Батьківщина" висунула у кандидати Романюка 

Артем ОВДІЄНКО, ведучий: Через Інтернет проводитиме передвиборну кампанію 

кандидат від "Батьківщини" Віктор Романюк. Нині він в Італії, переховується там від 

вітчизняних правоохоронців, які закидають йому розкрадання державного майна в особливо 

великих розмірах. Окрім Романюка, "Батьківщина" висунула на повторні вибори у проблемних 

округах, що відбудуться 15 грудня, Аркадія Корнацького, Миколу Булатецького і Леоніда 
Даценка. Також на з’їзді "Батьківщини" підтримали й висунення "Свободою" Юрія Левченка 
кандидатом у 223 столичному окрузі. 

Віктор РОМАНЮК, кандидат від ВО "Батьківщина" по округу №94: "Технічно я до 

цього готовий, можу впевнено вам сказати, що кампанія по 94 виборчому округу буде цікава, 
яскрава, неординарна, буде хороший результат. В цьому я впевнений". 

Аркадій КОРНАЦЬКИЙ, кандидат від ВО "Батьківщина" по округу №132: "Я твердо 

впевнений - той результат, який був отриманий в минулому році мною як опозиційним 

кандидатом, буде щонайменше подвоєний, оскільки, як ми вже всі чули, підтримку будуть 
надавати опозиційним кандидатам всі три опозиційні політичні сили". 

Послы ЕС и США проведали Тимошенко  

Интер, Подробности 

Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: У Юлии Тимошенко снова гости. Послы Евросоюза и 

Америки. Говорили три часа, но что именно обсуждали у больничной койки - держат в тайне. 
Не иначе как грядущий отъезд экс-премьера в Германию. С места события передает Светлана 
Шекера. 

Светлана ШЕКЕРА, корреспондент: О том, что представитель Евросоюза в Украине Ян 

Томбински и посол США Джеффри Пайятт все-таки увидятся с Тимошенко, стало известно 

вчера поздно вечером. Сегодня утром, в 11:20 как и обещали, - кортеж автомобилей заехал на 
территорию больницы, где лечится экс-премьер. Под дождем журналисты прождали гостей 

более четырех часов. В секретариате посольства США, правда, заранее предупредили - 

Джеффри Пайятт общаться с прессой не будет - все из-за шат-дауна в Америке. А вот 
представитель Евросоюза Ян Томбински - все же сообщил журналистам, о чем шла речь у 

больничной койки Тимошенко. 

Ян ТОМБИНСКИ, посол Евросоюза в Украине: "Ми знайшли в ментально добрій формі, 
зважаючи на обставини, в яких вона сьогодні є, але ми не будемо коментувати суть нашої 
розмови з пані Тимошенко. Нам треба це донести до нашого політичного керівництва". 

Светлана ШЕКЕРА, корреспондент: Отозвалась сегодня и давно молчавшая клиника 
Шарите. Глава ее правления Карл Макс Айнхойпль напомнил, что оперативное вмешательство 

- единственный шанс Тимошенко на выздоровление. И в больнице готовы к проведению такой 

операции. Ранее он не был так категоричен в оценке здоровья экс-премьера. 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

22 

Президент недоволен работой нескольких губернаторов 

Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: В отличие от детей, которые от Президента получили 

подарки, чиновникам от Виктора Януковича достался нагоняй. За бездеятельность многие 
губернаторы потеряют свои кресла. Итоги 2013-го Президент обещает подвести со дня на день. 
Об этом Виктор Янукович заявил во время заседания Совета регионов. Напомним, месяц назад 

Кабмин составил рейтинг эффективности украинских губернаторов. Тогда в зоне риска 
оказались руководители Сумской, Волынской, Львовской, Херсонской и Закарпатской 

областей. 

Європейські політики розчаровані затягуванням вирішення питання Тимошенко  

ТВі, Сьогодні 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Європейські політики розчаровані тим, що Київ до 

останнього затягує вирішення питання Тимошенко. У Європі кажуть – такий стан став заважає і 
самому Євросоюзу визначитися, підписувати з Україною Угоду про асоціацію чи ні. Питання 
опозиціонерки тепер, очевидно, відкладається аж до Ради міністрів ЄС 18 листопада. 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Хоча Європа ще донедавна мала великі сподівання на 
те, що питання Тимошенко буде вирішене уже найближчій Раді міністрів, яка пройде 21 

жовтня. Про останні події, і коментарі європейських політиків розповість оглядач Deutsche 

Welle Захар Бутирський. 

Захар БУТИРСЬКИЙ, оглядач Deutsche Welle: "Ми розмовляли з євродепутатом 

Ребеккою Хармс. Вона вчора брала участь у засіданні керівництва Європарламенту, яке 
ухвалило продовжити місію Кокса-Кваснєвського ще на місяць. Кокс та Кваснєвський 

розповіли, що їхня компромісна пропозиція Україні та ЄС у питанні Тимошенко – це так зване 
"часткове помилування". На цих самих умовах було звільнено Юрія Луценка. Європа з цим уже 
погодилася. Хармс наголошує, що за інших умов звільнення Тимошенко Європарламент не 
схвалить Угоди про асоціацію. Але затримка відповіді української влади дуже бентежить 
європейців. Ось що каже Хармс 

Ребекка ХАРМС, депутат Європарламенту, співголова фракції Зелених/Європейський 

вільний Альянс: "Упертість у цій суперечці блокує всю Україну. Я часто запитую себе, чому в 

цьому питанні присутня така ірраціональність? Із цим я стикалася насамперед на прикладах 

політичних конфліктів у Східній Європі". 

Захар БУТИРСЬКИЙ, оглядач Deutsche Welle: "Політики в Берліні та Брюсселі кажуть, 
що тягти до останнього дуже ризиковано для Києва. За Угоду про асоціацію мають 
проголосувати 28 країн-членів ЄС, а також Європарламент. Цей процес може тривати роками. 

Тому, на думку Ребеки Гармс, українська влада не повинна ризикувати. 

Опозиція визначила кандидатів на довибори, Партія регіонів – ще ні  
Радіо Свобода, Політика 

– На повторні вибори на п’яти проблемних округах ідуть ті ж самі кандидати від 

опозиції, що й минулого року – таке спільне рішення ухвалили три найбільші опозиційні партії. 
В «Батьківщині» переконані, що в цих округах у партії у провладних кандидатів немає шансів. 
Водночас у Партії регіонів заявляють, що на перевиборах робитимуть ставку на 
самовисуванців. Експерти очікують, що на цих виборах влада відпрацьовуватиме сценарій 2015 

року – з великими фінансовими вливаннями, адмінресурсом та підкупом. Регіонали ж 

запевняють, що влада як ніколи зацікавлена провести ці вибори прозоро. 

Спільний центр для контролю за повторними виборами у п’яти округах створили у 

середу три найбільші опозиційні партії. За пропозицією Юлії Тимошенко, яку вона висловила в 
своєму листі, з’їзди партій «Батьківщина» та «Свобода» затвердили на цих округах тих самих 

єдиних кандидатів від опозиції, які були на минулих виборах. Від «Батьківщини» це Леонід 
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Даценко, Микола Булатецький, Аркадій Корнацький та Віктор Романюк, від партії «Свобода» – 

Юрій Левченко. 

Лідер парламентської фракції партії «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що 

пропозицію створити єдиний виборчий центр опозиції зробив очільник УДАРу Віталій Кличко, 

хоча його політична сила й не висуває нині своїх кандидатів. Яценюк попереджає, що 

доведеться стикнутися із великою кількістю технічних кандидатів від влади, яких добре 
фінансуватимуть, однак він переконує, що опозиція до цього готова. 

Депутат від «Батьківщини», секретар парламентського комітету з верховенства права 
Павло Петренко висловив Радіо Свобода впевненість, що мешканці Миколаївщини, 

Черкащини, Києва та Київської області підтримуватимуть опозицію, а не кандидатів від влади, 

навіть якщо ті підуть як безпартійні самовисуванці. 

«Головна задача спільного центру, який ми створили – оперативно реагувати на 
порушення з боку влади. Яка, не виключено, репетируватиме фальсифікації для майбутніх 

президентських виборів. Але їм не вдасться застосувати свої схеми на цих округах, бо українці 
все чудово розуміють. Вони продемонстрували це, підтримавши опозиційних кандидатів на цих 

округах під час минулих виборів», – наголосив опозиційний депутат. 

Партія регіонів вирішила обійтися без з’їзду, а кандидатів висувати на місцях, пояснив 

Радіо Свобода депутат-регіонал Володимир Олійник. 

 «Ми вирішили, що треба робити самовисунення, у місцевих осередках, причому це 
будуть і члени Партії регіонів, і безпартійні. Ми не наполягаємо на тих самих кандидатах, що й 

минулого року, бо час змінився», – зауважив Олійник. 

Він запевняє, що влада більше за всіх зацікавлена провести перевибори чесно, бо вся 
відповідальність за перебіг кампанії лежить на ній. 

Для опозиції ці вибори будуть важчими за минулі – експерти 

Політолог Кость Бондаренко вважає, що прогнозувати результати виборів на п’яти 

округах зарано, але припускає, що для опозиції вони будуть важчими, ніж минулі. 

 «Вже не буде змоги повною мірою скористатися брендом опозиції, – каже він. – У 2012 

році можна було висунути єдиним опозиційним кандидатом хоч Чебурашку – виборці б його 

підтримали! Ми бачимо, що на всіх останніх довиборах, які мали місце в Україні (ті ж вибори 

міських голів) – перевагу мали кандидати від влади». 

Мережа «Опора», яка вже розпочала моніторинг повторних виборчих перегонів, 
прогнозує, що найбільший вплив на результати виборів матимуть: адміністративний ресурс, 
який виявлятиметься як через місцеву владу, так і через членів окружних комісій; 

безпрецедентне збільшення фінансування виборчої кампанії та особлива роль технічних 

кандидатів. 


