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Друковані видання 

Для судової реформи є всі можливості  
Сергій Олександрів, "Голос України" 

Перспективи і ризики судової реформи вчора обговорювали під час круглого столу 
народні депутати, представники судової гілки влади, дипломатичних місій, громадських 
організацій. 

Зокрема, народний депутат Микола Мартиненко (фракція «Батьківщина») підкреслив, 
що нині питання реформування судової системи стоїть надзвичайно гостро, особливо 
напередодні Вільнюського саміту. Він нагадав, що проект закону про внесення змін до 
Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів бурхливо обговорювався в 
сесійній залі парламенту і отримав неоднозначну оцінку з боку влади і опозиції. Але, 
переконаний народний обранець, у нас є відповідні можливості її провести так, як бажає 
суспільство та вимагає цивілізований світ. «Для будь-якої країни верховенство права, 
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справедливе та доступне правосуддя — основа соціального устрою. Тому це питання для нас на 
даному етапі найважливіше», — наголосив М. Мартиненко. 

Народний депутат Наталія Агафонова (фракція «УДАР») зазначила, що не завжди 
виконання формальних вимог європейських інституцій відповідає суспільно-політичній 
ситуації в Україні. «Справді, Венеціанська комісія надала фахові, ґрунтовні висновки до 
законопроекту, але мене здивувало, що їх частину, яка не була врахована президентом 
Венеціанської комісії, врахували. Це, зокрема, стосується розподілу повноважень між Вищою 
радою юстиції та Вищою кваліфікаційною комісією суддів, порядку і підстав притягнення до 
дисциплінарної відповідальності суддів тощо. Це все має бути зазначено в Конституції. Тільки 
тоді ці органи виступатимуть конституційно-правовими гарантіями суддівської незалежності», 
— зауважила вона. 

Парламентарій вважає, що в прикінцевих та перехідних положеннях Основного Закону 
треба насамперед оновити порядок формування і представлення на з’їзді суддів різних ланок і 
відповідно сформувати суддівське самоврядування, а потім формувати Вищу раду юстиції. 
Також, за її словами, є питання щодо повноважень ВРЮ та до доцільності існування Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів. Але якщо приймається модель існування цих органів, то вони 
повинні мати конституційно-правовий статус, і їх повноваження мають бути чітко визначені. 

Н. Агафонова підкреслила, що цей законопроект не гарантує суддівську незалежність. 
«Прикро, що зміни до Конституції є точковими, вони мають бути системними. Тому треба в 
парламенті створити відповідну комісію, яка їх розроблятиме. Реформуючи один орган влади, 
не можна забувати, як це відбиватиметься на всій системі», — сказала народний депутат. Також 
під час круглого столу було представлено соціальне дослідження Центру Разумкова щодо 
ситуації в сфері правосуддя. 

Отже, до першочергових проблем судочинства в нашій країні громадяни відносять 
залежність суду від інших гілок та інститутів влади. На жаль, майже половина опитаних не 
довіряють вітчизняним судам і вважають судову систему корумпованою. Лише близько чверті 
респондентів переконані, що під час ухвалення рішень представники Феміди керуються 
законом або обставинами справи. Результатом цього, на думку опитаних, є, зокрема, нерівні 
шанси громадян у судових процесах, залежно від їх соціального та матеріального статусу. 

Така оцінка судової системи, за словами наукового консультанта з правових питань 
Центру Разумкова Миколи Мельника, сформувалася не лише під впливом висвітлення її 
діяльності у ЗМІ, але й з власного досвіду участі громадян у суді. 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=304047  

Украинцы смогут выбирать судей  

Мария Сушевская, "Комсомольская правда" (Украина) 

Коммунисты считают, что первое голосование по судьям можно провести уже во время 
местных выборов 2015 года… 

Народные депутаты от фракции Компартии предлагают внести изменения в 
Конституцию и предоставить право гражданам формировать судебную ветвь власти. 

Суды должны быть независимыми. И с этим вряд ли кто поспорит. Политики из лагерей 
всех партийных окрасов твердят о том, что невозможно построить демократическое 
государство, если люди в мантиях будут выносить вердикт по воле кого-то. Чаша весов 
Фемиды не должна перевешивать в сторону богатых и влиятельных.  Но как это сделать? 

На минувшей неделе народные депутаты в первом чтении приняли законопроект об 
усилении независимости судей. В документе говорится, что судей общей юрисдикции должен 
назначать украинский президент по представлению Высшего совета юстиции и бессрочно. На 
сегодняшний день за трудоустройство судей ответственна Верховная Рада. Причем впервые 
служители Фемиды могут назначаться только на пятилетний срок, затем следует процедура 
переизбрания.  

Независимость обеспечит народ 
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Принятому законопроекту свою оценку должен дать еще Конституционный суд. Если 
она будет положительной, то документ снова вынесут на рассмотрение в сессионный зал. Но 
шансы, что он наберет необходимые 300 голосов (столько по процедуре требуется для внесения 
изменений в Конституцию), минимальны. За него точно не намерены голосовать 
оппозиционеры и коммунисты. В Компартии вообще есть свои идеи относительно того, как 
можно сделать судебную власть в стране независимой, очистить ее от коррупции. 

- Наша политическая сила неоднократно заявляла о том, что для эффективного 
совершения правосудия в Украине судьи должны быть независимыми. Речь идет о 
независимости от олигархов, в том числе и от Верховной Рады, и от президента. И такая 
независимость может быть достигнута только через внедрение механизма выборности судей. 
Представителей Фемиды должны избирать граждане страны, - считает глава парламентской 
фракции Компартии Петр Симоненко.  

Народный депутат убежден, что уже в 2015 году, когда в стране должны пройти выборы 
в органы местного самоуправления, можно устроить голосование и по судьям. По его словам, 
"народные" судьи смогут разрушить коррупционную вертикаль в сфере правосудия.  

- Выборность судей народом также даст возможность исключить формирование судов 
по воле какого-то человека. Подобное было при Викторе Ющенко. Не понравилось ему 
решение Окружного суда - он взял и расформировал его своим указом, - отметил Симоненко. 

Призыв к оппонентам 

Народные депутаты от Компартии утверждают, что будут настаивать на принятии 
именно их изменений в Конституцию. Начиная с 22 октября соратники Петра Симоненко 
продолжат разъяснительную работу среди коллег о необходимости предоставить именно 
народу право выбирать судей.  

- Мы будем призывать народных депутатов поддержать и совместно подписать 
предложенные нами поправки в законопроект об усилении независимости судей. Если наши 
предложения не получат поддержки, то, когда будет проходить голосование по внесению 
изменений в Конституцию, депутаты нашей фракции проголосуют против избрания судей 
президентом, - резюмировал лидер Компартии. 

Кстати, Петр Симоненко считает целесообразным вынести на всеукраинский 
референдум вопрос: нужно ли украинцам предоставлять право избирать судей? 

Кстати 

Оправдательных приговоров станет больше 

Идея коммунистов относительно выборности судей народом может сказаться на 
количестве оправдательных приговоров. Их станет больше. Для сравнения: в Европе средний 
показатель оправдательных приговоров составляет 15% от числа всех вынесенных. В Украине - 
только 0,17%. Причем украинские судьи оправдывают преимущественно по делам, которые 
касаются мелких краж и бытовых драк. 

Цифра 

6014 судей - работают в судах общей юрисдикции. К примеру, в 2012 году их количество 
составляло 4838 человек. "Раздуть" судейский штат пришлось из-за вступления в силу нового 
УПК, которым вводилась новая фигура в уголовном процессе - следственный судья. 

http://kp.ua/daily/181013/419134/  

І на повторних виборах на боці влади гратимуть технічні кандидати  

Іван Фаріон, «Високий замок» 

Від минулої середи Україна знову занурилася у вир виборчої боротьби. Розпочалася 
кампанія з повторного обрання народних депутатів у п’яти «проблемних» округах, де у жовтні 
2012 року внаслідок маніпуляцій переможця так і не визначили (хоча, за попередніми даними, 
всюди перемагали опозиціонери). Висунення кандидатів триватиме до 4 листопада. 
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Голосування за них відбудеться 15 грудня. Вибори призначили після настирливих вимог 
Євросоюзу, вони є однією з умов підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. 

 У прем’єрний день документи на реєстрацію подали 18 кандидатів. З’їзди партії 
«Батьківщина» і «Свобода» підтвердили, що єдиними кандидатами від опозиції є: у в/о № 94 - 
Віктор Романюк, у в/о № 132 - Аркадій Корнацький, у в/о № 194 – Микола Булатецький, у в/о 
№ 198 – Леонід Даценко, у в/о № 223 – Юрій Левченко. Одна з особливостей нової політичної 
боротьби у тому, що свою кампанію Віктор Романюк вестиме… заочно, з Італії, де 
переховується від переслідування української влади. До делегатів партійного з’їзду він 
звернувся через скайп, дав слово боротися неординарно – і перемогти. Зважаючи на 
екстремальні умови, голова політ-ради «Батьківщини» Арсеній Яценюк пообіцяв приділяти 
особливу увагу цьому округу. 

Якщо восени минулого року об’єднана опозиція майже не мала проблем із 
взаємопоборюванням, то цього разу воно таки буде. У київському окрузі № 223, де на мандат 
претендує «свободівець» Левченко, збирається висуватися уже колишній член ВО 
«Батьківщина», а ще раніше – член «Народної Самооборони» Юрій Гримчак. На попередніх 
виборах він зай-мав 91-шу, позицію у виборчому списку, тож до парламенту не потрапив. Сам 
Гримчак і його соратники були ображені тим, що опинилися «за бортом», - у той час, як на 
прохідні місця в опозиційні списки потрапили «тушки». На знак протесту проти такої кадрової 
політики Гримчак написав заяву про вихід з «Батьківщини» і попросив ЦВК виключити його з 
партійних списків. Це звільнило його від будь-яких політичних зобов’язань. Тепер 
балотуватиметься як самовисуванець. Підштовхує Гримчака до такого рішення ще й та 
обставина, що проти нього порушено кримінальну справу (за кидання димових шашок у 
парламенті під час ратифікації харківських угод). Перемога на виборах давала б Гримчаку 
депутатський імунітет. Цікаво, що колишні соратники Гримчака, зокрема письменник 
Володимир Яворівський, просили його «погамувати образу», не кидати цим висуванням «тінь 
на своє ім’я» - бо це, мовляв, грає на руку владі. А Олександр Турчинов обіцяв переговорити з 
Юрієм Луценком, щоб той відрадив Гримчака від висування. Однак, схоже, Гримчак на 
вмовляння не погодиться. Пообіцяв зняти свою кандидатуру лише у випадку, коли напередодні 
голосування соціологія покаже вищий рейтинг іншого опозиціонера. І якщо лідери опозиції до 
Дня Свободи домовляться про єдиного кандидата у президенти… 

Крім «важковаговиків» в особі висуванців від «Батьківщини», «Свободи», про свою 
участь у перегонах заявили лідер «Братства» Дмитро Корчинський зі своїми «братчиками», 
«найбалакучіший» нардеп попередніх скликань Юрій Кармазін, екс-голова Шевченківської 
РДА Києва Віктор Пилипишин, адвокат-правозахисник Тетяна Монтян. Висунули своїх людей 
Соцпартія, «Союз», «Российское единство», партія малого і середнього бізнесу, Народна 
екологічна партія, «Ліберальна Україна», ВО «Центр». Не виключена поява у кандидатських 
списках відомих бізнесменів. Майже гарантовано, що у бій за мандат вступить одіозна Тетяна 
Засуха та інші невдахи попереднього «забігу»… 

Партія регіонів імена своїх кандидатів ще не оприлюднювала. Каже, назве в останній 
момент – аби убезпечити їх від навали компромату, щоб не було провокацій. Це попахує 
лукавством – «регіонали» сушать голови над тим, де знайти гідних конкурентів проти опозиції. 
Бо поразка з рахунком 0:5 була би поганим знаком перед виборами президентськими. 

 

Олександр Палій, політолог: В опозиції є високі шанси перемогти у всіх п’яти округах. 
Але їй треба бути готовою до того, що влада і цього разу застосовуватиме шахрайські 
технології. Зок-рема, висуватиме технічних, більш-менш яскравих кандидатів, які 
прикриватимуться опозиційними гаслами. Головне для влади зараз – якнайкраще замаскувати 
свого кандидата, показати його як доброго господарника, а на опозиційне поле викинути 
«світлячків», які забиратимуть голоси у головного претендента. 
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Опозиція висунула п'ятьох кандидатів у народні депутати  

Оксана Перевозна, Ольга Москалюк, "Газета по-українськи" 

— Привіт, двічі народний депутат, — чоловік простягає руку 29-річному Юрієві 
Левченку. Той на останніх парламентських виборах переміг у столичному виборчому окрузі 
№223 в Києві, де "результати не вдалося встановити". 

Чоловіки стоять у залі столичного Будинку художників. З'їзд "Свободи" має висунути 
Левченка єдиним кандидатом від опозиції на перевиборах 15 грудня. Приїхали 330 делегатів із 
335 запрошених. 

— Понесу завтра документи в ЦВК, — розказує Левченко. — У Раді працюватиму по 
економічному напрямку. Вже рік усі економічні законопроекти, що пропонує "Свобода", 
підготовлені мною. 

Із ним прийшла невисока білявка в чорній сукні з чорними нафарбованими нігтями. На 
лацкані значок "Свободи". Сідають у другому ряду. Беруться за руки. Попереду розсідаються 
нардепи-"свободівці". 

— Можливо, доведеться боротися, щоб наступні президентські вибори відбулися, — 
біля трибуни починає виступ лідер партії Олег Тягнибок. — Влада може разом із комуністами й 
"тушками" змінити Конституцію і президента обирати в парламенті. 

Уперше йому аплодують на 12-й хвилині, коли представляє Левченка. Розказує, що 
виборчою кампанією того керуватиме нардеп Андрій Іллєнко. 

— Київ має відчути, що таке "Свобода". Нам потрібен 38-й депутат у фракції, — 
закінчує промову Тягнибок. 

В останньому ряду спить чоловік. Коли його хочуть сфотографувати, інші делегати 
затуляють. 

— Не треба! Людина 5 годин їхала в автобусі й не виспалася, — тихо каже делегатка. 

Одноголосно висувають Левченка кандидатом у народні депутати й підтримують 
чотирьох інших представників опозиції. 

Олег Тягнибок пропонує затвердити склад уряду національної альтернативи. На 
політраді перед з'їздом обговорювали кандидатури. Прем'єр — нардеп--"свободівець" 
Олександр Сич. Той виходить до трибуни. 

— Ми відслідковуватимемо діяльність чинного уряду Азарова. Зокрема, соціальну 
політику, корупцію і лобізм у його рядах, розподіл коштів, — читає з аркуша. — Відомо, що на 
кілометр дороги в Донецькій області виділяють у сім разів більше грошей, ніж на такий самий 
відрізок на Західній Україні. 

Виступає 9 хв. Запитань йому не ставлять. Сідає біля Тягнибока на сцені. Той продовжує 
оголошувати "тіньових" урядовців. Левченка рекомендує віце-прем'єром з економіки та 
міністром фінансів. 

З'їзд завершують за 2 год. Домовляються зібратися в грудні. 

— Я застала комуністичні часи й не хотіла ще раз бачити "одобрямс", — каже 
делегатка з Києва Світлана Кузькова, 50 років. Вона — співголова громадської організації 
"Спілка власників житла". — Дуже важливим є питання концепції економічного розвитку 
України. Левченко сказав, що хоче знищити монополії. Не хотілося його позорити при всіх і 
питати: а якими механізмами це зробить? Люди повинні бути підготовленими, коли йдуть на 
такі посади — і досвідом, і життям. Треба було обговорити кандидатури і з нами. Можливо, 
були б і кращі. 

Депутат Черкаської міської ради від "Батьківщини" Микола Булатецький підкурює 
цигарку біля столичного офісу партії. Він у сірому костюмі та шарфі. За годину повинен 
розпочатися закритий з'їзд "Батьківщини" і затвердити його кандидатом у народні депутати в 
окрузі №194 в Черкасах, де він балотувався торік. 

— Об'єднана опозиція мала б страхуватися запасними кандидатами, — розказує 
журналістам. — Пропонують, щоб зі мною йшов мій син Максим. Але він категорично не хоче. 
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От у Київській області висувається Романюк (проти Віктора Романюка порушили кримінальну 
справу. Він виїхав до Італії. — "ГПУ"). А міг би ще бути Остап Семерак. 

— Я про себе сам можу розказати, — підходить колишній нардеп Остап Семерак. — 
Мою кандидатуру розглядали як можливість запасного висування, бо існувала юридична 
проблема реєстрації Романюка. Зараз вона знята. 

За 40 хв. на ґанок виходить Олег Кравець. Показує посвідчення голови Жовтневої 
районної організації "Батьківщини", що на Миколаївщині: 

— Мене і ще близько десятка чоловік тільки що без причин виключили з партії. А у 
нас в області з вересня призупинили своє членство 20 тисяч людей. Я делегований, щоб 
повідомити про це. Однак мені слова не дали. 

У партії кажуть, Кравець їздив по районах Миколаївщини й агітував проти опозиціонера 
Аркадія Корнацького. 

У цей час всередині офісу висувають кандидатами в депутати Миколу Булатецького, 
Леоніда Даценка, Аркадія Корнацького та Віктора Романюка. Останній спілкувався з 
присутніми через інтернет і пообіцяв вести кампанію з Італії. Також підтримують балотування 
"свободівця" Юрія Левченка. 

З'їзд триває годину. На брифінгу керівник фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк 
розказує, що з партії вигнали "зрадників". 

— Ви знаєте, що по округу Левченка зібрався йти колишній депутат Юрій Гримчак? — 
запитують у заступника лідера "Батьківщини" Олександра Турчинова. 

— Сподіваюся, він не піде, — відказує. 

— Левченко вже програв вибори, — говорить телефоном Юрій Гримчак. — Нехай 
передасть привіт керівникам своєї партії, які його "злили". Тому я й вирішив протистояти тому, 
щоб у Верховну Раду не зайшов ще один представник влади. 

Всього в перший день реєстрації кандидатами у нардепи до Центрвиборчкому понесли 
документи 18 осіб. 

http://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_opoziciya-visunula-p-yatoh-kandidativ-u-narodni-
deputati/521577  

«Батьківщина» наступає на п’яти ПР  

"Україна молода" 

Авторитетна соціологічна служба Центру ім. Разумкова із 30 вересня по 8 жовтня 
опитала понад двi тисячi респондентів по всій країні, що репрезентує доросле населення 
України. Згідно з цим дослідженням, партія Юлії Тимошенко, яка ще рік тому була другою на 
парламентських виборах, тепер випереджає Партію регіонів, правда, із дуже незначним 
відривом — 25,1% та 24,9% відповідно. На третьому місці за рівнем популярності серед тих, 
хто має намір узяти участь у виборах, партія «УДАР» — 18,9%, комуністів підтримують 8,4%, а 
«Свободу» — 6,3%.  

Щодо президентських рейтингів, то в Центрі Разумкова наголошують, що з липня на три 
з половиною відсотки виріс рейтинг Яценюка, який майже зрівнявся з рейтингом Кличка. Якщо 
Юлія Тимошенко не зможе взяти участь у президентських виборах, то симпатії українців, що 
збираються взяти участь у голосуванні, розподіляться таким чином: Янукович — 24,1%, 
Кличко — 20,6%, Яценюк — 19,3%, Симоненко — 7,5% і Тягнибок — 5,9%.  

«Якщо ми порівняємо голосування за двома списками, коли Тимошенко є і Тимошенко 
немає, то більшість виборців Тимошенко голосуватимуть за Яценюка», — заявив, 
оприлюднюючи результати дослідження, заступник директора соціологічної служби Центру 
Разумкова Михайло Міщенко.  

Результати опитування Центру Разумкова майже повністю збігаються з даними 
найавторитетнішої соціологічної служби світу «Геллап», яка місяць тому теж заміряла настрої 
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українців. Згідно з їхніми результатами, що потрапили до преси минулого тижня, в разі 
відсутності Тимошенко Яценюк та Кличко мають наразі рівні шанси на вихід до другого туру.  

«Геллап» також дослідив, що у разі участі Юлії Тимошенко у виборах саме вона 
виходить до другого туру. За таких обставин Янукович набере 24%, другою буде Тимошенко з 
20%, Кличко посяде третє місце із 17%, Симоненко і Тягнибок отримають по 5%. Цей сценарій 
є, до речі, головним. По–перше, «Батьківщина» саме Тимошенко назвала своїм кандидатом. 
По–друге, юристи цієї партії посилаються на те, що норма закону про вибори Президента про 
заборону ув’язненим балотуватися суперечить Конституції, яка як документ вищої сили містить 
вичерпний перелік перешкод до балотування, і в цьому переліку нема жодних перешкод до 
Юлі. По–третє, до кінця року очікується рішення Європейського суду з прав людини по суті 
газової справи, і, швидше за все, воно буде на користь Тимошенко, оскільки ця судова інстанція 
вже визнала її арешт незаконним та політично вмотивованим. 

 

Результати Центру Разумкова красномовно продемонстрували рівень довіри до 
нинішньої влади. Діючий Президент програє другий тур президентських виборів майже всім 
опозиційним кандидатам. І Тимошенко, і Яценюк, і, звісно, Кличко виграють у Януковича. Тут 
усе передбачувано. Інтрига лише в тому, хто з опозиціонерів потрапить до другого туру, бо 
стартові шанси в цих трьох рівні. Щоправда, у Тимошенко трохи рівніші.  

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2352/180/83695/  

Інтернет-ЗМІ 

Янукович придумал, как не помиловать Тимошенко  

Максим Каменев, Юлия Даниленко, Forbes.ua 

Новое предложение президента – вопрос лечения экс-премьера за рубежом должен 
решить парламент. 

Виктор Янукович впервые озвучил реальный механизм освобождения Юлии 
Тимошенко. Для того, чтобы экс-премьер уехала на лечение в Германию, парламент должен 
принять соответствующий закон. Как только это случится, президент обещает его подписать.  

Оппозиционеры настаивают: Тимошенко можно отправить лечиться, не корректируя 
законодательство. Тем не менее, еще в феврале нынешнего года глава фракции «Батьківщина» 
Арсений Яценюк зарегистрировал законопроект, который предусматривает гуманизацию 
условий отбывания наказаний осужденными. Конкретно – определяет процедуру их выезда на 
лечение за рубеж. В июле схожий документ подал в Раду и внефракционный нардеп Сергей 
Мищенко. 

Регионалы их рассматривать не спешат, предлагая разработать еще один. Каким он 
должен быть, успеет ли парламент его принять и что о новом предложении Януковича думают 
в ЕС?  

Сценарий регионалов 

Янукович уже подсказал депутатам, что нужно сделать: «Какие там будут механизмы... 
Скорее всего, это будет суд, который будет принимать решение о порядке выезда, сохранении 
каких-то гарантий».  

11 октября вопрос о том, какие законы необходимо принять, чтобы отправить 
Тимошенко лечиться в Германию, обсуждался на совещании лидеров парламентских фракций  

Михаил Чечетов, замглавы фракции ПРДля нардепов это предложение не стало 
новостью. Михаил Чечетов, первый замглавы фракции ПР, рассказывает, что 11 октября вопрос 
о том, какие законы необходимо принять, чтобы отправить Тимошенко на лечение в Германию, 
обсуждался на совещании лидеров парламентских фракций у спикера Владимира Рыбака. 

Регионал Владимир Олийнык, замглавы комитета ВР по вопросам законодательного 
обеспечения правоохранительной деятельности, объясняет: соответствующий законопроект уже 
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подготовлен властью, но пока не зарегистрирован в парламенте. «Речь идет о внесении 
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс. Там необходимо прописать, на каких условиях 
заключенному предоставляется отсрочка отбывания наказания в связи с выездом на лечение за 
рубеж», – говорит депутат. 

Но одного только закона, по его словам, мало. Решение о том, что экс-премьер может 
выехать в Германию, должен принять суд, который определит, на какой срок будет 
приостановлено действие приговора по «газовому» делу. «После лечения Тимошенко должна 
вернуться в Украину и продолжить отбывать наказание», – уверен Олийнык.  

Законные основания 

Представители трех оппозиционных фракций парламента настаивают: действующее 
законодательство не запрещает Тимошенко лечиться за пределами Украины – для этого 
необходима только воля президента. Так же считает защитник экс-премьера Сергей Власенко. 

Но законопроект Яценюка, который детально регламентирует процедуру лечения 
заключенных за границей, говорит об обратном. В документе предлагается дополнить 
Уголовно-исполнительный кодекс статьей 

Согласно законопроекту Яценюка, выезд заключенного на лечение за рубеж возможен 
через месяц после предоставления гарантийного письма от правительства принимающей 
стороны116-1. Ее суть: для выезда заключенного за рубеж его представители должны 
предъявить гарантированное письменное обязательство правительства принимающей страны об 
обеспечении ею надлежащего режима содержания. Интересный нюанс: охранять заключенного 
за пределами родины могут сотрудники Пенитенциарной службы Украины, правда, только с 
согласия принимающей стороны. Кроме того, заключенный или его представители должны 
предоставить документы о стоимости лечения. Выезд на лечение возможен через месяц после 
предоставления гарантийного письма. Время пребывания в клинике засчитывается в срок 
отбытия наказания.  

Сценарий, предложенный бывшим соратником Тимошенко, внефракционным Сергеем 
Мищенко, немного другой. Его законопроект предусматривает создание комиссии по вопросам 
направления на лечение за границу. Именно она должна принимать соответствующие решения. 
Для получения ее разрешения заключенный обязан предоставить вывод главного специалиста 
профильного направления в Министерстве охраны здоровья, а также – подтверждение 
иностранного медучреждения о готовности обеспечить лечение. Охранять заключенного 
должна принимающая сторона. Время лечения Мищенко также предлагает засчитывать в срок 
отбытия наказания. 

Шансы на успех 

Украинские оппозиционеры и некоторые представители ЕС сходятся во мнении: 
Янукович не хочет самостоятельно решать вопрос экс-премьера. «Он не стремится выполнить 
условие ЕС о помиловании Тимошенко, и ищет любой предлог, чтобы затянуть с ее 
освобождением», – подчеркивает Владимир Арьев, нардеп от «Батьківщини». 

С ним согласен депутат Европарламента Павел Залевски: «Президент пытается снять с 
себя ответственность и переложить ее на парламент, чтобы, если Тимошенко не освободят, его 
руки остались чистыми». Тем не менее Залевски отмечает, что для ЕС главное – здоровье экс-
премьера и надлежащее лечение: «Насчет ее дальнейшей судьбы нужно скрестить пальцы за 
миссию Кокса – Квасьневского». 

Президент пытается снять с себя ответственность и переложить ее на парламент, чтобы, 
если Тимошенко не освободят, его руки остались чистыми 

Павел Залевски, депутат ЕвропарламентаОлийнык уверен, что внести изменения в 
законодательство нардепы могут уже на следующей неделе. Для этого достаточно, чтобы 
законопроект в понедельник, 21 октября, зарегистрировали в парламенте. Тогда же, на 
согласительном совете у спикера Рыбака, лидеры фракций могут внести его в повестку дня 
Рады. После этого документ может быть проголосован за основу и сразу принят в целом. 
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Но гарантий, что все получится сделать быстро, нет. Если власть не согласится 
голосовать за законопроект Яценюка, а предложит свой документ, оппозиционеры не 
гарантируют, что поддержат его. «Регионалы под красивой обложкой могут протолкнуть все, 
что угодно. Поэтому сейчас говорить, проголосуем мы или нет, рано. Нужно сначала изучить 
документ», – поясняет замглавы фракции «Свободы» Андрей Мохник. 

Времени на изучение осталось немного. Вопрос Тимошенко должен быть закрыт до 18 
ноября. Это крайний срок, когда Совет министров ЕС обещает принять решение о подписании 
соглашения об ассоциации с Украиной. Если к этому дедлайну Рада не успеет, возможно, 
проблему все же придется решать Януковичу. Самый короткий вариант, по-прежнему, 
удовлетворить прошение Кокса – Квасьневского о помиловании экс-премьера. 

http://forbes.ua/nation/1359774-yanukovich-pridumal-kak-ne-pomilovat-timoshenko  

Лоббистов сменили диверсанты от России  

Александр Мищенко, Comments.ua 

Дружно голосуя в Верховной Раде за евроинтеграционные законы, целый ряд нардепов 
из «бело--голубой» фракции продолжают суеверно держать за спиной скрещенные пальцы. И 
речь идет вовсе не о таких ярко засвеченных пророссийских штыках, как Вадим Колесниченко, 
Олег Царев или уже подвергнутый внутрипартийному остракизму Игорь Марков. Куда более 
серьезную скрытую угрозу для Президента представляют те его соратники, которые даже после 
«принципиального разговора в «Зоряном» не смогли избавиться от желания «более тесного 
сближения с Россией». В любой момент они могут стать легкой добычей для мечущегося 
Кремля в его попытках всячески помешать продвижению Украины в ЕС. Брюссель давно 
просчитал и осудил откровенно имперскую методу противостояния. Но куда более 
непонятными в глазах Европы выглядят «неожиданно» всплывающие истории о палках в 
евроинтеграционные колеса, которые вставляют представители самой Партии регионов. Тем 
самым порочащие однозначный внешнеполитический выбор руководства страны. 

Недавно, например, нардепы Александр Стоян и Ярослав Сухой, специализирующиеся в 
ПР на соцполитике, с помпой презентовали новый проект Трудового кодекса Украины (ТКУ), 
предварительно зарегистрировав его в парламенте. Данный документ оказался седьмым по 
счету за более чем трехлетнюю историю попыток пропихнуть его через ВР. Предыдущий 
проект ТКУ тех же Стояна и Сухого под давлением независимых профсоюзов и части 
оппозиции еще в мае был отправлен на доработку с перспективой замораживания как 
нарушающий не только социальные, но и конституционные права наемных работников. Тогда 
даже министр социальной политики Наталия Королевская заявила, что «в Трудовом кодексе не 
может быть и речи о сужении прав профсоюзов, наемных работников и ухудшении условий 
труда». Свободные профсоюзы прямо назвали этот ТКУ «рабовладельческим», принятым лишь 
в интересах работодателей. По их же определению, седьмой законопроект оказался еще хуже 
предыдущих. В частности, он допускает 12 -часовой рабочий день, позволяет работодателю 
обходиться без коллективного договора, фактически лишает профсоюзы права отстаивать 
интересы наемных работников. 

Некоторые эксперты утверждают, что его специально именно сейчас вытащили на свет 
божий, чтобы таким образом дискредитировать Украину и ее руководство накануне 
Вильнюсского саммита. Рука Москвы за этой инициативой просматривается невооруженным 
глазом. Тот же Ярослав Сухой является ближайшим соратником президента АО «Мотор Сич» 
Вячеслава Богуслаева, который оказался едва ли не последним из промышленных «бело-
голубых» могикан, кто не поддержал призыв Виктора Федоровича двигаться в направлении 
Евросоюза и открыто призвал к сближению с Россией. Да и сам Сухой только после лишения 
депутатского мандата Игоря Маркова поумерил свой пыл пропагандиста вступления Украины в 
Таможенный союз. 

Следует сказать, что эта ставка Кремля на скрытую пятую колонну в ПР таки сработала. 
По крайней мере, на Западе уже отреагировали на возможность принятия Украиной нового 
ТКУ. Так, обеспокоенность ситуацией выразили Международная организация труда (МОТ) и 
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Международная конфедерация профсоюзов (МКП). Гене-ральный секретарь МКП Шарон 
Барроу даже направила в адрес председателя ВР Владимира Рыбака и министра соцполитики 
Наталии Королевской письмо, высказав в нем обеспокоенность «поспешной процедурой 
принятия столь важного документа, который окажет влияние на будущее миллионов наемных 
работников в Украине». Между прочим, то, что в Украине считается банальным шутовством 
провластного депутата, на Западе принимают за чистую монету — как согласованную позицию 
правящей партии. И когда, к примеру, Колесниченко в грубой форме заявляет, что 
категорически против евроинтеграционного законопроекта, защищающего права сексуальных 
меньшинств, тень подозрений ЕС в пещерной гомофобии падает не на одного конкретного 
нардепа от ПР, а на всю украинскую государственную машину. 

Нет сомнений, что в данном диверсантском ключе сработает и сделанное на днях 
заявление донецкого адвоката Владимира Оленцевича, давно известного своими 
провокационными политическими процессами. Следует напомнить, что в свое время через суд 
он лишил Бандеру и Шухевича звания Герой Украины. На сей раз Высший админсуд Украины 
принял к рассмотрению иск Оленцевича, в котором тот требует признать незаконным и 
отменить указ Президента о помиловании экс-министра МВД Юрия Луценко, а самого Луценко 
возвратить в колонию. Как сообщил СМИ сам Оленцевич, своим указом №197/2013 от 7 апреля 
2013 года Виктор Янукович нарушил нормы «Положения о порядке осуществления 
помилования», согласно которым право быть помилованным имеет лишь осужденный, лично 
подавший Президенту прошение об этом. «Юрий Луценко лично такого прошения не подавал. 
Прошение о его помиловании подала уполномоченная по правам человека Верховной Рады 
Валерия Лутковская», — напоминает Оленцевич. При этом он акцентирует внимание на том, 
что Лутковская не имела законных оснований просить главу государства о помиловании 
Луценко. 

Можно себе только представить, как в Брюсселе отнеслись к такому наезду на 
украинского Президента, зная степень его влияния на судебную систему Украины. Тем более, 
рассматривая нынешний иск Оленцевича в контексте требований ЕС о прекращении 
политических преследований оппозиции и освобождении Юлии Тимошенко. Европа явно не 
поверит в то, что перспектива возвращения Луценко в тюремные застенки открывается без 
ведома Виктора Федоровича. Там, в ЕС, не будут разбираться в тонких нюансах украинской 
политической кухни. Например, в том, что Оленцевича причисляют к лагерю ныне опального 
на Банковой экс-вице-премьера Бориса Колесникова, кстати, лишенного на днях поста 
руководителя Донецкой областной организации Партии регионов. 

http://comments.ua/politics/430897-lobbistov-smenili-diversanti-rossii.html  

Референдум или… новые выборы?!  

Юлия Процышена, From-UA 

Дискуссионное интервью с коммунистом, регионалом и представителем оппозиции… 

С началом нового осеннего политического сезона в сентябре украинские политики 
активно стали проявлять инициативу и изъявлять желание провести третий – после 1991 и 2000 
года – всенародный референдум в Украине. Еще летом звучали заявления оппозиции 
относительно проведения референдума по вопросам доверия к нынешней власти в лице 
президента и парламента. Эти заявления и призывы так и не достигли результата. Ну а теперь 
проведение всенародного голосования инициирует Коммунистическая партия Украины.  

 

Правда, вопрос, который она пытается вынести на рассмотрение, ничего общего с 
оппозиционной повесткой дня не имеет: «Поддерживаете ли Вы присоединение Украины к 
Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации?». 
Уже несколько раз коммунисты пытались добиться его проведения, но все время неудачно! В 
первый раз административный суд запретил им проведение референдума, мотивируя свой отказ 
«евроинтеграционным курсом Украины», который был одобрен законодательно Верховной 
Радой. Ну а во второй раз коммунисты все-таки собрались на столичном стадионе «Спартак» — 
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кстати, совсем недалеко от известной в Киеве психбольницы, известной старожилам-киевлянам 
под именем Павлова (современное название ее не выговорить). Там они со сторонниками – 
простыми украинскими гражданами, которые поддерживают евразийскую интеграцию – 
приняли решение о целесообразности проведения референдума о вхождении в Таможенный 
Союз, и все участники собрания дружно подписались за него. Как события будут развиваться 
дальше – пока неизвестно. 

Для того, чтобы продемонстрировать разные мнения по данному вопросу, 
корреспондент интернет-издания Новости Украины – From-UA побеседовал с «виновником 
торжества» - руководителем Коммунистической партии Украины Петром Симоненко, 
народным депутатом от фракции Партии Регионов, первым заместителем главы фракции ПР в 
Верховной Раде, членом Комитета ВР по вопросам промышленной и инвестиционной политики 
Михаилом Чечетовым и народным депутатом от фракции ВО «Батькивщина», первым 
заместителем главы Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и 
межнациональных отношений Андреем Шевченко. 

 

Новости Украины – From-UA: - Господа народные депутаты, хотим выслушать ваши 

мнения относительно того, нужен ли сейчас Украине референдум и по каким вопросам? Петр 

Николаевич, первое слово, как инициатору всенародного референдума о вхождении в 

Таможенный Союз, предоставляется Вам.  

Петр Симоненко: - Мы, коммунисты, исходим из следующего: больше 20 лет 
независимости принимались решения, которые приносили колоссальный ущерб в целом 
Украине как государству по всем составляющим государственного строительства и 
колоссальные новые испытания, беды для миллионов граждан Украины. Какую реформу мы бы 
ни взяли, она проводилась не по воле граждан, а в интересах олигархических группировок в 
Украине: либо это процессы экономической реформы — такие, как приватизация, либо это 
вопросы, связанные с созданием трастовых компаний. Далее – вопросы, которые связаны с 
деятельностью энергетического и аграрного комплексов, пенсионные и медицинские реформы 
— все это проводилось в интересах олигархических группировок, цель и задача которых была 
одна: любой ценой, за счет прямого ограбления, обмана, в том числе и юридического, сделать 
все так, чтобы это было собственностью определенной группировки и чтобы получать на этом 
прибыли.  

Поэтому все эти 22 года народ отстранялся и устранялся от власти. А за счет того, что во 
время выборов его просто покупали — либо шантажом, либо запугиванием, либо прямыми 
деньгами, либо фальсификациями, политическими выборными технологиями, все это привело к 
тому, что народ устранили от выполнения его же конституционной нормы, гласящей, что 
единственным источником власти в Украине является народ. Это является фактом.  

Поэтому мы, коммунисты, учитывая, что Украина находится на Рубиконе всемирного 
кризиса, в том числе и в Украине, который очень пагубно влияет на перспективы развития 
Украины, учитывая, что сегодня олигархические группировки активно ведут разговор о выборе 
вектора и внешней интеграции, предложили: давайте сегодня спросим у народа — а какую 
интеграцию он поддерживает? Надо объяснить народу, какие испытания его ждут или, 
наоборот, какие прелести. У нас конкретный диалог с конкретными цифрами, анализом, 
обобщениями, привлечением специалистов переводится просто в разговоры о сказке и о том, 
что что-то когда-то будет хорошо. Мы выступаем против этого и говорим: давайте в этой 
ситуации, когда одна группировка проводит мысль о евроинтеграции, мы, как политическая 
партия, сегодня предлагаем другой вектор интеграции. Мы имеем право сегодня сказать: а 
почему сегодня Украина не подает заявку в ОПЕК, в ОСЕАН, в ШОС, в БРИКС — там же еще 
больше рынок для Украины!  

Поэтому мы сегодня предлагаем оперативно, как никогда, провести референдум, мы 
готовы сесть за стол переговоров и договориться, какие вопросы мы будем выносить на 
референдум, сообща. Но сегодня очевидным является, что тот вопрос, который мы предлагаем, 
поддерживая присоединение Украины к ТС, – «да» – «нет», и ответ на вопрос «да» – «нет» – 
это, по сути, ответ на вопрос, какой вектор интеграции из двух вариантов выбирает народ 
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Украины. Я приглашаю всех: приходите на референдум и голосуйте. Кто голосует «за» – это за 
ТС, кто говорит «нет», то есть против — это за евроинтеграцию. Объективно проведение 
референдума — это то, что сегодня надо для граждан Украины. Поэтому я еще раз хочу 
подчеркнуть: позиция нашей партии четкая и понятная, и я убежден, что именно так надо 
сегодня действовать. 

 

Новости Украины – From-UA: - Михаил Васильевич, относительно позиции Партии 

Регионов – есть такое предположение, что мнение Ваших однопартийцев отличаются от 

мнения коммунистов. Не так ли? Ваше слово: нужен ли Украине сейчас референдум и по каким 

вопросам? А если не нужен, то почему?  

Михаил Чечетов: - Первое. Что такое референдум? Референдум — это реальный 
механизм народовластия, использование народом своего права как источника власти. В любой 
демократической стране народ является источником власти, ее носителем. Просто народ не 
может править страной — как 45 миллионов будут править страной? Он избирает депутатов, 
делегирует им полномочия, чтобы они управляли от лица народа. Проходит срок, народ 
смотрит: справляется — он его опять на новых выборах избирает, не справляется (как 
«оранжевые») — он его выметает на политический мусорник, потому что народ дал им право 
управлять, а они не справились.  

Но по судьбоносным вопросам народ правит сам, без посредников, без депутатов — он 
принимает решение на референдуме напрямую. Получается, что в атрибуте механизмов 
демократии в любой стране механизм референдума должен быть отработан. Его можно 
сравнить с мясорубкой: есть у вас мясорубка, вы захотели котлеты, мясо бросили — получили 
фарш, но если у вас мясорубки нет, то вы фарш не сделаете. Вот референдум — это мясорубка. 
Вы можете покупать котлеты и в магазине, но мясорубка дает вам возможность реализовать 
ваше право — жарить котлеты в любой момент. Так и референдум.  

Механизмы референдума должны быть законодательно урегулированы. А когда народ 
им воспользуется — это другой вопрос.  

Теперь возникает более приземленный вопрос: а нужно ли сейчас проводить 
референдум? Что касается попытки проведения референдума по вопросу ТС и ЕС — такой 
необходимости нет, потому что мы сегодня не входим ни в ТС, ни в ЕС. Янукович правильно 
сказал: вот если будем входить через 10-15 лет, условно говоря, тогда референдум нужен, 
потому что вхождение в любое евроинтеграционное объединение предусматривает передачу 
части суверенитета. Часть решений будет уже приниматься не в Киеве, а в Брюсселе или в 
Москве, условно говоря. Поскольку суверенитет принесли не депутаты, а сам народ Украины 
на референдуме 20 с лишним лет назад, то сам народ вправе на референдуме решить: 
передавать часть суверенитета в Брюссель или в Москву или нет. Это уже будет решать сам 
народ, но это перспектива 10-15 лет, когда мы будем входить куда-то.  

А вот другой референдум может быть проведен в ближайшее время — это референдум 
по Конституции. В принципе, парламент может принять Конституцию. А если парламент будет 
саботировать? Уже сейчас оппозиция говорит, что «мы не будем голосовать». Поэтому для 
того, чтобы преодолеть саботаж оппозиции при голосовании за новую редакцию Конституции, 
которая будет вноситься Конституционной ассамблеей под руководством патриарха 
украинской политики, который принимал роды нынешней Украины, — Леонида Макаровича 
Кравчука, вот тогда власть может призвать народ. Тогда народ скажет оппозиции: 
«Отодвиньтесь, господа посредники».  

Народ вправе назначать депутатов посредниками: он этих посредников назначает, он 
этих посредников может и подвинуть, взять власть в свои руки и на референдуме проголосовать 
за Конституцию. Поэтому вопрос о проведении референдума может встать на повестке дня 
через год-другой, когда будет внесен проект изменений в новой редакции Конституции в 
парламент и если вдруг оппозиция будет его принятие саботировать. 

 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

14 

Новости Украины – From-UA: - А что Вы скажете по этому поводу, Андрей 

Витальевич? 

Андрей Шевченко: - Я думаю, что Украине сейчас нужен один референдум — по 
доверию к действующей власти. У него есть еще и другое название — выборы. Я думаю, что 
это действительно то, что хочет Украина, потому что мне кажется, что за три года этого курса 
все уже почувствовали, что Украина достойна лучшего. 

Новости Украины – From-UA: - Исходя из Ваших слов, Андрей Витальевич, сможет ли 

всеукраинский референдум что-то кардинально изменить в жизни украинцев, в политике 

Украины, во всех остальных ее сферах? 

Андрей Шевченко: - Общеизвестно, что в тоталитарных странах референдум несет 
большие риски для манипуляций со стороны власти. К сожалению, при той не демократической 
власти, которую мы имеем, референдум может что-то изменить, но не в лучшую сторону, а в 
худшую, есть огромный риск этого. Я думаю, что команда Януковича может использовать этот 
референдум для манипуляций и для дальнейшей концентрации власти. 

 

Новости Украины – From-UA: - И все же, как бы там ни было, власть может пойти на 

проведение референдума. В связи с этим, к вам, господа депутаты, такой вопрос: если власти 

пойдут на это, то на решение каких вопросов они согласятся? Будет ли на повестке дня 

стоять вопрос — ТС или ЕС? Петр Николаевич, что Вы скажете?  

Петр Симоненко: - Как раз представители крупного олигархического капитала и боятся 
проведения этого референдума. С одной стороны, это внутренняя боязнь, с другой стороны, это 
внешние угрозы. Внутренняя боязнь — это если народ скажет другое, тогда нельзя будет 
выполнить то, что диктуют извне. И это очень опасная вещь — народ встанет против этой 
власти. А извне — давайте мы не будем забывать, почему сюда приезжает директор ФБР, с кем 
он встречается. Где еще в мире есть такое, чтобы руководитель спецслужбы приезжал в другое 
государство, встречался с чиновниками и т.д.? До такого маразма еще нигде не доходили.  

Все вывезенные из Украины через офшоры деньги обратно возвращаются в Украину под 
видом кредитов МВФ, чтобы и дальше продолжать драть с украинского народа три шкуры в 
пользу мировых банкиров. Понятно, что те, у кого крупный капитал, по своей сути, сегодня 
космополиты, никто из них не является патриотом Украины. 

 

Новости Украины – From-UA: - Андрей Витальевич, каково будет Ваше мнение?  

Андрей Шевченко: - Я не думаю, что в ближайшие год-два мы увидим какой-то 
референдум. Мне кажется, что это не в интересах страны. И я очень надеюсь, что власть тоже 
не будет играться в эти игры. У нас есть Конституция, есть законы, дай Бог, чтобы они 
выполнялись. 

Новости Украины – From-UA: - Господин Шевченко, учитывая опыт референдума, 

проведенного в 1991 году, какие ошибки нам нужно учитывать и что можно брать за 

позитивный опыт, а что повторять не стоит? 

Андрей Шевченко: - Я думаю, что 1991 год дал нам очень мощный урок, что не надо 
бояться людей, а надо им доверять. Я напомню, что когда в 1991 году встал вопрос о 
референдуме, то в тогдашней ВР были большие сомнения, стоит ли его проводить, были 
сомнения, будет ли поддержана независимость. И я помню, как тогда старый и мудрый Игорь 
Юхновский убедил депутатов, что это надо сделать.  

1991 год преподал нам урок народной мудрости. И я думаю, что надо проводить 
референдумы, когда они касаются серьезных вопросов. Если речь будет идти о вступлении 
Украины в ЕС — я думаю, это один из вопросов, который стоило бы решать народным 
голосованием. 1991 год показал, что не надо бояться людей, надо им доверять, но в то же время 
не стоит размениваться референдумами для решения каких-то мелких, тем более корыстных 
вопросов. Давайте беречь референдумы для решения действительно исторических, эпохальных 
вопросов, за которые на себя может взять ответственность украинский народ. 
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Новости Украины – From-UA: - И последний вопрос по теме проведения всеукраинского 

референдума, который, в принципе, адресован к представителям Коммунистической партии 

Украины, которая сейчас является главным инициатором проведения референдума о 

вхождении Украины в Таможенный Союз (скажем честно, инициативу Медведчука мы сейчас 

не рассматриваем). Как вы, Михаил Васильевич и Андрей Витальевич, можете объяснить 

такие действия коммунистов? 

Михаил Чечетов: - Цель у них одна. В 2015 году будут выборы президента. Поэтому у 
них появляется возможность сегодня, используя инициативу проведения якобы крайне 
необходимого референдума (а он сегодня абсолютно не необходим), постоянно держаться в 
информационном пространстве и стягивать свой электорат. То есть сегодняшние их 
инициативы по проведению референдума отвечают одной узкопартийной, узкокорпоративной 
цели: стянуть, мобилизовать свой электорат под президентские выборы. Постоянно сейчас о 
ком говорят? О коммунистах. Они все время на слуху, и волей-неволей даже оппозиционные 
информационные агентства все время говорят о коммунистах. 

Андрей Шевченко: - Я думаю, что с коммунистами все очень просто. Это сейчас театр 
для одного актера, и зовут его Владимир Путин. Мне кажется, что это единственный интерес, 
которым руководствуется КПУ. Я не думаю, что там есть какие-то идеологические убеждения в 
правильности своих действий. Я думаю, что мало кто из коммунистов верит, что этот 
референдум сейчас возможен. 

 

Новости Украины – From-UA: - Петр Николаевич, ну а что скажете Вы по этому 

поводу, как руководитель фракции КПУ? 

Петр Симоненко: - Я ведь знаю, что нас националисты обвиняют в том, что это «рука 
Москвы», кто-то говорит, что референдум не нужен, третьи говорят о том, что началась 
избирательная кампания. Все это глупости по одной простой причине. Мы свою позицию по ТС 
заявляли еще с 1993 года. Тогда это называлось не ТС, а СНГ, как это и сейчас имеет место. Мы 
с 1993 года, со съезда партии, который принял решение о возобновлении деятельности, говорим 
об этом. Тогда еще никто не говорил о выборах в 2015 году, а говорили о жизни насущной. Это 
первое.  

Второе. Сейчас происходит парадоксальная вещь. Кабинет министров парафировал 
текст Соглашения об ассоциации с ЕС, и министры уже все подписали. А юристы признают, 
что этот документ нарушает шесть статей Конституции. Представьте себе, в каком бы 
государстве правительство, нарушая свою Конституцию, и дальше бы сидело в этих креслах? А 
ведь Конституция нарушается!  

Далее. Сегодня в условиях борьбы геополитических переделок украинское 
экономическое пространство сдается европейским производителям. А что тогда будет с 
украинским производителем? Никто не отвечает. А сегодня сдаются экономически территории 
Украины, и все ведь молчат о том, что сдается базис. А в государственном устройстве есть 
понимание базиса и надстройки. Так вот экономический базис идет на уничтожение, его ведут 
на заклание, а Украину – на эшафот.  

Давайте обсудим следующее: если через таможенные сборы в пользу продукции с 
еврозоны на территорию Украины открываются шлюзы, то будет ли украинский производитель 
конкурентоспособен? Нет. Я не один год работаю в политике, и работал еще в то время, когда я, 
как второй секретарь обкома партии, отвечал за то, как живет Донецкая область. Так вот я 
задаю вопрос: есть ли в Соглашении обязательства Европы перед Украиной и какого порядка? 
Допустим, есть у нас самолетостроение. Записано ли там, что каждый год ЕС покупает 100 
самолетов Ан-70? Не записано. Записано ли там, что каждый год ЕС покупает 10 турбин 
харьковского завода «Турбоатом»? Не записано. Записано ли там, что ЕС покупает 100 турбин 
«Зарямашпроект»? Не записано. Записано ли там, что европейцы делают заказ для 
николаевского судостроения хотя бы на 50 кораблей в течение года водоизмещением 5-10 тыс. 
тонн для того, чтобы они работали в Европе? Не написано.  
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А что же там написано? А там написано, что Украина должна выполнять европейские 
законы, что она должна активно принимать участие по решению ЕС, куда мы еще и не 
вступили, и я убежден, что никто нас туда и не примет. Мы должны выполнять требование по 
активному участию в ликвидации гражданских и военных конфликтов. Там же абсурд записан! 
Там записано, что создается комитет ассоциации, который имеет полномочия по принятию 
решений, обязательных для выполнения в Украине — это первая позиция. И вторая — что этот 
комитет имеет право менять текст этого соглашения. Тогда я задаю себе вопрос: а народ 
Украины давал на это право — подписывать подобное решение представителям Украины? 

Вот в этом-то и вопрос. Мы готовы отстаивать свою точку зрения, но мы сегодня отдаем 
первенство тому, что скажет народ Украины. Какое решение примет народ Украины — его 
волю мы будем выполнять. 

http://www.from-ua.com/politics/9956a88cfbfdb.html  

Народний депутат пропонує заборонити родичам та правоохоронцям бути 

понятими при обшуку  

РБК Україна 

Народний депутат від фракції Партії регіонів Юрій Мірошниченко пропонує на 
законодавчому рівні заборонити родичам потерпілого чи підозрюваного, а також 
представникам правоохоронних органів виступати у якості понятих при обшуку. Про це 
йдеться у законопроекті №3421 "Про внесення змін до статті 264 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо вимог до понятих", текст якого оприлюднений на сайті 
Верховної Ради України.  

Так, документ пропонує внести зміни в статтю 264 Кодекс України про адміністративні 
правопорушення (КУпАП), згідно з якими "понятими не можуть бути потерпілий, родичі 
потерпілого та особи, щодо якої провадиться особистий огляд, посадові особи правоохоронних 
органів, а також особи, що зацікавлені у справі". 

Згідно з законопроектом, поняті, що були присутні при обшуку, повинні засвідчують 
своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям. Зауваження понятого з 
приводу проведених дій підлягають обов'язковому занесенню до протоколу. 

Як зазначає автор законопроекту, згідно зі змістом чинної редакції КУпАП, понятим 
може бути будь-яка зацікавлена особа, посадова особа Служби безпеки України, органів 
внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, інших 
уповноважених органів, посадовими особами яких провадиться особистий огляд. 

"За даними Генеральної прокуратури України опублікованими 8 жовтня 2013 р. у 
кожному другому регіоні України, працівниками міліції допускаються порушення прав дітей 
при їх доставлянні та адміністративному затриманні. Так, особистий огляд дітей та їх речей 
проводиться за участі лише одного понятого, понятих різної статі або взагалі без них. В 
окремих випадках у якості понятих залучаються працівники органів внутрішніх справ", - 
зазначає автор законопроекту. 

Запропоновані зміни покликані встановити вимоги до осіб, які можуть бути понятими. 

http://www.rbc.ua/ukr/news/politics/nardep-predlagaet-zapretit-rodstvennikam-i-
pravoohranitelyam-18102013105600  
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Блоги 

Арсен Аваков: «Решать, а не имитировать!»  

Pravda.com.ua 

Янукович дал отмашку – вносите, мол, через парламент закон как Юлю на лечение 
отпустить – давно мол, хочу, а вы, бестолочи вы такие – не догадывайтесь. А у них то, у ПРцев 
– душа давно изболелась... 

Добрые такие... 

Принципиальнейшая Инна Б. немедля внесет закон, честнейший из честных Олийник 
подредактирует, интеллигентнейшая Елена Бондаренко отрихтует что не так – и по тому, что 
выйдет и Чечетов с Симоненко пламенно и в одночасье махнут руками в едином порыве – 
проголосуют... 

Свершилось! 

Верите? 

Зря не верите – так и будет! И все это под "вой несговорчивой оппозиции", которой "все 
не так", которая не дает освободить Юлю... 

Да вот, только... 

Представили себе закон за авторством вышеназванных? С их-то трепетным отношением 
к ЮВ?! По заказу-то самого большого друга... То-то же... 

Закон будет такой, что и ЮВ и оппозицию гуманнее будет расстрелять сразу после 
голосования... 

Трудные будут эти несколько недель до саммита в Вильнюсе... Сплошной кач – у кого 
дрогнут нервы... 

Строже. 

В Украине достаточно законодательных актов и процедур, что бы освободить и 
направить на лечение ЮВ. 

Батькивщина об этом говорит каждый день в последние недели. 

Арсений Яценюк многократно со ссылкой на пункты законов и процедуры говорил, в 
том числе с трибуны парламента. У Януковича хватает полномочий на такие действия. 

Попытка Януковича вновь, далеко не в первый раз за последние два года кивать на 
парламент и не решать вопрос по существу – очередной жульнический маневр из серии "Как 
надуть доверчивых европейцев". Попытка не делать, а имитировать. Действовать по принципу 
"пролезет – не пролезет". 

Мы требуем решить вопрос прекращения политических репрессий в Украине в целом, и 
дела Тимошенко в частности – не как каприз, а как последний шаг на пути к подписанию 
ассоциации с Европейским союзом. 

Свои шаги компромиссов и уступок на этом трудном пути – и оппозиция и Юлия 
Тимошенко лично уже сделали. Дело за нынешней властью во главе с Януковичем. 

И европейцы и мы в оппозиции будем последовательны и тверды в эти решающие дни! 
Мы требуем и будем твердо стоять на своем – решений, а не имитаций! 

P/S... Как же, все таки, они ее боятся!... 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/5260382a107a9/  
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Анатолій Гриценко: «Армії уже немає – її доведеться будувати з нуля»  

Pravda.com.ua 

Подивіться цей сюжет. Як житлова комісія Київського гарнізону в режимі "одобрямс" 
видає ордери нахабним генералам на отримання уже третьої чи навіть п'ятої квартири. За 
рахунок держави. Вартістю у $200-300 тисяч. І за рахунок тих офіцерів, які за все своє життя не 
отримали жодної квартири. Які стоять у черзі по 20+ років... 

Моральну, точніше аморальну сторону подібних рішень оцінювати не буду – тут усе 
ясно й зрозуміло. Про інше скажу, менш зрозуміле й маловідоме широкому загалу. Із власної 
практики вирішення таких питань на посту міністра оборони. 

Перше. Ні я сам, ні жоден з членів моєї родини за період роботи міністром – житла не 
отримав. Жоден із членів команди, які прийшли зі мною працювати в Міністерство (перший 
заступник, заступники міністра, перший помічник міністра) так само – житла не отримали. 
Хоча дехто мав таке право, як учасник бойових дій, причому не фальшивий (з "корочками" 
після поїздки на два дні до Косова), а справжній, як учасник війни в Афганістані. Мій принцип 
по життю – "роби, як я" і цей принцип було дотримано, в даному випадку при розподілі житла. 

Друге. Я знав про махінації генералів-полковників з отриманням кількох квартир, 
переписуванням їх на дітей-родичів, подальшою приватизацією, знову постановкою на чергу як 
безквартирні, отриманням нових квартир знову на себе й на нових родичів і далі – по тому ж 
колу... Тому після призначення міністром у 2005 році прийняв рішення про перевірку кожної 
квартирної справи в усій житловій черзі Міноборони (біля 50 тисяч осіб). Перевірка 
завершилася тим, що близько 13,5 тисяч людей було виключено з черги як таких, що не мали 
права на отримання житла. Галасу і скарг було море, але я витримав) 

Третє. Кількох найбільш одіозних махінаторів у погонах мною було звільнено одразу ж 
після призначення міністром. Серед них і генерал-лейтенант одесит Педченко, який на той час 
отримав три квартири. Нагадаю, після мого звільнення Янукович-президент поновив Педченка 
на службі, більше того – призначив його на найвищу в армії військову посаду, начальника 
Генерального штабу. Після того Педченко отримав ще одну, а може й дві квартири, але цього я 
вже не міг перевірити... 

Четверте. З метою максимальної прозорості розподілу житла, я видав наказ міністра (діє 
дотепер), згідно якого інформація про розподіл кожної (буквально кожної!) квартири 
оприлюднюється у відомчій газеті "Народна армія". Вказується військове звання, ПІБ, склад 
сім'ї, адреса будинку, номер і метраж квартири і т.ін. – щоби будь-хто міг перевірити законність 
і справедливість розподілу житла, чи оскаржити його в суді. 

П'яте. Для того, щоби гарнізонні житлові комісії приймали рішення у максимально 
прозорому режимі, я видав наказ (теж діє дотепер), яким дав право присутності на засіданнях і 
участі у прийнятті рішень житловими комісіями – для голів Рад офіцерів з усіх військових 
частин гарнізону. Голів Рад офіцерів відкрито обирають у кожній військовій частині на Зборах 
офіцерів (це також визначено моїм наказом). Тому офіцери, якщо вони бачать незаконність чи 
несправедливість розподілу житла, можуть і мають право це зупинити – такі важелі впливу я їм 
надав згаданим наказом міністра оборони. 

Шосте. Як міністр тримав питання житла під особистим контролем, з щотижневими 
доповідями про будівництво і щоденними доповідями про правопорушення – і негайно реагував 
на виявлені зловживання: через Головну військову інспекцію, Контрольно-ревізійний 
департамент і Військову службу правопорядку. І ще не в останню чергу – через розміщений в 
Інтернеті номер мобільного телефона міністра, який знали всі, майже 300 тисяч моїх підлеглих 
(до речі, номер залишається незмінним з моменту купівлі першої мобілки вже 14-й рік поспіль). 
Реагував на зловживання негайно, жорстко і незалежно від посад чи військових звань. 
Приміром, змусив повернути незаконно отриману квартиру офіцера Генштабу (у званні 
генерал-полковника), заступника міністра, багатьох інших... Прізвищ не називаю, бо на відміну 
від педченків-кабаненків, свою провину вони усвідомили і квартири повернули негайно, без 
жодного слова. 
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Сьоме. Коли дізнався про махінації в гарнізонах із службовим житлом (начальники 
давали його своїм водіям, секретаркам..., а потім своїми ж рішеннями через півроку переводили 
у постійне житло, оминаючи житлові черги й житлові комісії), прийняв несподіване для них 
рішення: право переводити службове (тимчасово надане) житло у постійне (назавжди) має лише 
міністр оборони; і встановив порядок подачі міністру відповідних клопотань знизу, щомісяця. І 
що Ви думаєте? Жодного клопотання не було) Ще один канал зловживань було перекрито. 

Восьме... Десяте... Двадцяте... Міг би ще довго перераховувати конкретні (системні й 
точкові) зміни, запроваджені мною для вичищення цієї сфери від зловживань і корупції. 
Напевно, усього не вичистив і не перекрив, врешті часу на все не вистачило та й житло – лише 
одне із десятків-сотень інших, в т.ч. більш важливих питань у роботі міністра. 

Але – навіть у рамках нині чинних тих моїх рішень і механізмів контролю: чому 
офіцери, які бачать порушення, так покірно мовчать і тупо голосують в режимі "одобрямс"? 
чому вони мовчать, коли бачать у газеті вже оприлюднені факти незаконного 
розподілу?...чому?...чому? 

Мабуть, страшно? За посаду, за військове звання, за кар'єру... А на війні – буде не 
страшно? Думаю, більшість горе-офіцерів падатиме на коліна ще до пострілу... 

Оця деградація офіцерського корпусу, насамперед моральна, що проявляється не лише в 
розподілі житла – в усіх сферах армійського життя, змушує мене зробити жорстокий, але 
справедливий висновок: армії в Україні вже немає – її доведеться будувати з нуля; ясна річ, уже 
після Януковича... 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/grytsenko/525ff99d87218/  

Телебачення і радіомовлення 

Чи поїде Тимошенко на лікування за кордон, тепер залежить від народних 

депутатів, - Президент Янукович  

5 канал, Час новин  

Ігор ТАТАРЧУК, ведучий: Чи поїде Тимошенко на лікування за кордон, тепер залежить 
від народних депутатів. Президент Янукович заявив, якщо Верховна Рада ухвалить закон, який 
дозволятиме Тимошенко виїхати з України, то документ буде підписаний Президентом. 

Віктор ЯНУКОВИЧ, Президент України: «Политическими силами, представлеными в 
парламенте, начат процесс подготовки законопроекта, который позволит решить эту задачу. 
Сегодня в Украине нет закона, который бы позволил Тимошенко выехать на лечение за рубеж. 
Как только в парламенте этот вопрос в парламенте будет решен, и у меня на стол ляжет этот 
закон, тогда будет вопрос к Президенту». 

Янукович готовий відправити Тимошенко лікуватися за кордон  
24 канал, Новини  

Кореспондент: Янукович готовий відправити Тимошенко лікуватися за кордон. 
Президент каже, що підпише відповідне рішення, якщо його ухвалить Верховна Рада. Про це 
Віктор Янукович повідомив у Донецьку. За його словами, політичні сили вже підготували 
законопроект, який зробить можливим лікування Юлії Тимошенко за кордоном. 

Віктор ЯНУКОВИЧ, Президент України: "В Украине нет закона, который бы позволил 
выехать Тимошенко на лечение за рубеж. Как только этот вопрос в парламенте будет решен, и у 
меня на стол ляжет этот закон, естественно, если парламент примет этот закон, я его подпишу. 
Дальше, какие там будут заложены механизмы – скорее всего, это будет суд, который будет 
принимать решение о порядке выезда". 
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Кореспондент: В опозиції про озвучений президентом документ вперше чують. Кажуть: 
не раз пропонували Раді амністувати Тимошенко або декриміналізувати статті, за якими 
засуджена екс-прем’єр. Та дарма. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції "Батьківщина: "Жодного законопроекту, який би 
розроблявся парламентськими силами, не існує. У Верховній Раді України ж декілька 
законопроектів, які спрямовані на звільнення Юлії Тимошенко. Але жодного разу, коли 
українська опозиція ставила на голосування ці законопроекти, Партія регіонів за них не 
голосувала". 

Гість студії - Олег Зарубінський, народний депутат України, фракція Партії 
регіонів  

БТБ, Новини  

Олександр ПРОСЯНИК, ведучий: Про євроінтеграцію України і відносини з Росією ми 
поговоримо із гостем нашої студії. Сьогодні це народний депутат України Олег Зарубінський. 
Добрий вечір.  

Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, народний депутат України, фракція Партії регіонів: "Доброго 
вечора всім". 

Олександр ПРОСЯНИК, ведучий: Отже, після візиту Миколи Азарова до Калуги багато 
експертів говорять про перезавантаження українсько-російських відносин. Як ви оцінюєте цей 
візит?  

Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, народний депутат України, фракція Партії регіонів: "Я вважаю, 
що має відбутися перезавантаження. І певні вже сигнали, очевидно, поступили, їх ретранслював 
Прем’єр-міністр Азаров. Я думаю, що це позитивний тренд на тлі тієї складної ситуації в 
сприйнятті українського розвитку з боку Кремля, з боку Російської Федерації. Як мені здається, 
далеко не завжди це було в таких цивілізований моделях поведінки, в цивілізованих 
висловлюваннях, іноді, як мені здається, це нагадувало, знаєте, таку пропагандистську 
кампанію в Україні, щоб вплинути на українське керівництво, щоб воно змінило той вектор, 
який воно обрало. До речі, воно обрало вже давно, бо закон про основні засади внутрішньої і 
зовнішньої політики був прийнятий ще у 2010 році, тому говорити про якийсь цейтнот, форс-
мажор і так далі, мені здається, що це – маніпуляції, політичні маніпуляції. Сьогодні і 
Президент України, і уряд, і сьогодні ми чули в вашій передачі висловлювання першого віце-
прем’єра, мені здається, влучне, висловлювання з приводу того, що угода з ЄС стане 
каталізатором. Мені сподобалося це, саме прискорювачем тих необхідних модернізаційних 
речей, тих необхідних реформ, про які всі говорять, але наслідком цих реформ має стати дійсно 
модернізація української економіки. Тому мені, відповідаючи вже точно на ваше питання, мені 
б хотілося, щоб це перезавантаження відбулося, це правда".  

Олександр ПРОСЯНИК, ведучий: То ми можемо говорити про те, що це початок кінця 
торговельних суперечок між Україною та Росією?  

Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, народний депутат України, фракція Партії регіонів: "Я хотів би 
сказати так, що це певні сигнали, я сподіваюсь, що ці сигнали будуть конвертовані в конкретні 
дії з боку Російської Федерації". 

Олександр ПРОСЯНИК, ведучий: В уряді, як говорила сьогодні наша журналістка у 
включенні, наголошують на необхідності створення національного інвестиційного стандарту, 
про який казав Микола Азаров. Що саме буде регламентувати цей стандарт? Взагалі, як він 
може вплинути на привабливість нашої країни?  

 

Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, народний депутат України, фракція Партії регіонів: "Всі сьогодні 
гоняться за інвестиціями, весь світ. Всі зацікавлені в тому, щоб в країну приходили інвестиції, 
причому це стосується не тільки України, явно не найзаможнішої в світі та в Європі країни, це 
стосується європейських країн, це стосується Сполучених Штатів Америки. За великим 
рахунком, вони конкурують, конкурують між собою для того, щоб приходило більше грошей. І 
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тому для того, щоб ця конкуренція була реальною і щоб, як Прем’єр сказав, ми були 
конкурентоспроможними, і Президент про це сьогодні сказав, виступаючи, теж було у вашому 
сюжеті, ми маємо бути конкурентоспроможними, ми маємо бути конкурентоспроможними і в 
плані залучення інвестицій. І зрозуміло, що інвестиційний фонд – це є певна модель гарантій 
інвесторам, що вони звідси не підуть голими і босими. Що якщо вони прийдуть сюди, вони 
нарощують свої зусилля, давайте говорити прагматично і навіть меркантильно, їм буде вигідно 
в Україні. І тому те, що сьогодні українська влада, економічний сектор, фінансовий сектор 
зорієнтувався на тому, щоб надати справжні гарантії, справді покращити інвестиційний клімат, 
- це веління часу, я би так сформулював". 

Олександр ПРОСЯНИК, ведучий: А щодо енергетичної незалежності. Зараз стартують 
проекти з видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря, з іноземними компаніями, за участі 
іноземних компаній. Наскільки вагомим може бути цей крок щодо енергетичної незалежності 
України?  

Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, народний депутат України, фракція Партії регіонів: "Слава богу, 
що останні 3 роки про це почали вже не тільки говорити, а робити. І от сьогодні ми бачимо 
певний акумулюючий ефект того, що 3 роки робилося в цьому напрямку. Бо мова йде не про 
якісь там третьорозрядні або десяторозрядні корпорації іноземні, мова йде про найбільшу 
італійську корпорацію – концерн всесвітньо відомий Eni, мова йде про Electricite de France, це 
найбільший концерн французький, з гарною, до речі, кредитною історією, в тому числі 
інвестиційною історією. І тому те, що, на сьогоднішній день, за розрахунками до кінця цього 
десятиліття, можуть прийти... бачите, це питання пов’язане з попереднім вашим – інвестиції, в 
тому числі і від цих концернів, обсягом до 4, і навіть перевищувати 4 мільярди доларів, то 
зрозуміло, що це величезний внесок. За розрахунком експертів, і сьогодні це оприлюднено було 
у вашій передачі, це оприлюднив Прем’єр-міністр України, це дасть можливість додатково 
видобувати 2-3 мільйони умовних тонн, тобто мова йде не тільки про нафту, а перераховується 
і нафта, і газ - в шельфі Чорного моря. Не використовувати це, мені здається, просто сьогодні 
неможливо. Особливо коли ми бачимо, і я був недавно в Азербайджані і бачив, наскільки вміло 
використовує співробітництво з всесвітньо відомими корпораціями Азербайджан в плані 
видобутку нафти. Це дійсно вигідно. Це дає можливість закумулювати гроші для 
інфраструктурних проектів, для соціальної сфери, тому тренд, як зараз модно казати, мені 
здається, правильний в цьому напрямку. І добре, що мова йде про співробітництво з всесвітньо 
відомими компаніями. Вони дуже дорожать своєю репутацією. І нам це вигідно".  

Олександр ПРОСЯНИК, ведучий: І ще одне питання. Після підписання угоди про 
асоціацію з ЄС – які, на вашу думку, галузі нашої економіки зможуть... по-перше, наскільки 
швидко вони зможуть пристосуватися до нових умов роботи, і які б з них могли стати таким 
собі локомотивом у цьому процесі?  

Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, народний депутат України, фракція Партії регіонів: "А сьогодні 
у вас в передачі про це йшлося, не дарма, очевидно, був синхрон міністра сільського 
господарства. Мені здається, що якраз сільське господарство з українськими продуктами, які 
краще, ніж в багатьох інших розвинутих країнах, я маю на увазі – натуральніші, скажімо так, ми 
можемо дійсно заполонити, в гарному розумінні слова, ринок розвинутих країн. Чому? Тому, 
що, коли наші люди бувають за кордоном, і коли вони беруть не наші продукти і потім 
порівнюють з нашим хлібом, з нашими м’ясними продуктами, якщо вони якісні, безумовно, 
багато з чим нашим, - вони говорять про те, що наші кращі. І це іноземці прекрасно розуміють. 
Це і кліматичні умови, це і землі кращі, це і те, що хімії ми менше вкладаємо. Я беру тільки 
один сегмент, щоб не забирати довго часу, бо там, очевидно, треба робити серйозний аналіз, але 
головне – я говорив би про сільське господарство, ми можемо і маємо всі можливості зайняти 
оцю нішу, нішу виробництва якісних продовольчих товарів. А сьогодні в світі продовольство – 
це питання номер один". 


