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ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ 
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Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Д.Паяттом.  
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До розкладу засідань Верховної Ради на нинішній пленарний тиждень — 22—25 жовтня — 

внесено 104 питання, з яких значна частина — перехідні з минулого пленарного тижня. 

Враховано також пропозиції уряду, які становлять майже четверту частину з передбачених 

питань. 
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евроинтеграции, в частности освобождение экс-премьера Ю.Тимошенко, оппозиции и 

большинству согласовать не удалось. 
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У Європарламенті тим часом вважають, що опозиція має забути про свої образи й підтримати 
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УДАР и «Свобода» пока окончательно не определились. Решение по Тимошенко партия 
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий внесение в Уголовный 
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предусматривающие лишения свободы. При этом лица, совершившие уголовный проступок, 

не будут считаться судимыми.  
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з’їздах (ще у 2007 році напередодні утворення Блоку Юлії Тимошенко) виносила ухвали про 

те, що ПРП iде на об’єднання з «Батьківщиною». Тепер, коли партійні блоки не є суб’єктами 

виборчого права, багато наших колег, які йшли на вибори, мусили призупинити своє членство 

у нашій партії. Так зробив і Соболєв». 

ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 

Володимир Рибак нагадав комітетам, що журналістів треба пускати  

Українська правда ...........................................................................................................10 
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комітетів та перешкоджання у доступі на їхні засідання. 

Задача с двумя неизвестными: Как отпускать Юлию Тимошенко?  ForUM ........11 

П.Симоненко: "Никаких законов о лечении за границей принимать не надо. Пусть Европа 

возьмет сотню наших больных с открытой формой туберкулеза и поможет вылечить". 
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Сама ціна кожної тушки поступово падає, оскільки опозиційні фракції, перейнявши приклад 

комуністів, дедалі частіше домовляються з владою про спільні голосування не лише за 

«євроінтеграційні», а й просто грошові закони. Але з тушками воно все ж якось звичніше... 
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документ було відправлено на друге читання. 

БЛОГИ 

Геннадій Москаль: «Регіональна економіка, або Як один губернартор курей 

налякав»  glavkom ..........................................................................................................16 

Після галасу, вчиненого вчиненого губернатором Миколаївщини Кругловим, кури в області 
взагалі перестали нестися… 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

Віктор Янукович – законопроект для виїзду Юлії Тимошенко за кордон 

готовий  ICTV, Факти ....................................................................................................18 

У Верховній Раді погодженого законопроекту щодо лікування ув’язнених за 

кордоном немає  ТРК "Ера", Підсумки .........................................................................19 

Депутаты пока не определились с судьбой Тимошенко  Интер, Подробности .....19 

Європа не готова підписувати з Україною Угоду про асоціацію  ТВі, Сьогодні ....21 

За вирішення питання Юлії Тимошенко взялася Верховна Рада  ТВі, Сьогодні ..21 

Частично помиловать или отправить на лечение в наручниках  ТРК 

"Украина", События .......................................................................................................23 

Можливість лікування Тимошенко за кордоном розглянуть у Верховній Раді  
УТ-1, Підсумки дня ..........................................................................................................23 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

3 
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Друковані видання 

Володимир Рибак: «Ми вдячні Сполученим Штатам за підтримку нашого 

європейського курсу»  

"Голос України" 

На цьому наголосив Голова Верховної Ради України Володимир Рибак під час 

учорашньої зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Джеффрі Паяттом.  

Крім того, керівник парламенту зауважив: Україна зацікавлена в тому, щоб провідні 
політики та керівництво США активно пояснювали cвоїм партнерам в ЄС значення підписання 

Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом для розвитку України та інших країн 

«Східного партнерства». В. Рибак, як повідомила «Голосу України» прес-служба Верховної 
Ради, також відзначив, що політичний діалог залишається центральним елементом 

стратегічного партнерства України і США: «Ми готові до нарощування інтенсивності контактів 

між нашими урядами та парламентами», — зазначив він. Голова Верховної Ради також 

подякував за незмінність позиції США як гаранта суверенітету, незалежності, територіальної 
цілісності та непорушності кордонів України. В. Рибак зазначив, що дві держави протягом 

останніх років досягли значного прогресу у багатьох сферах, зокрема у справі підтримання 

міжнародної безпеки, в енергетиці, торгівлі, космічній та гуманітарній сферах. 

На початку зустрічі Голова Верховної Ради привітав пана Посла з початком 

дипломатичної роботи в нашій країні та побажав Дж. Паятту успіхів у розбудові відносин 

стратегічного партнерства України і США. 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=304216 

У парламенті прагнуть почути, чому розпочалися затримки зарплат  
"Голос України" 

До розкладу засідань Верховної Ради на нинішній пленарний тиждень — 22—25 жовтня 

— внесено 104 питання, з яких значна частина — перехідні з минулого пленарного тижня. 

Враховано також пропозиції уряду, які становлять майже четверту частину з передбачених 

питань. Під час години запитань до уряду, яка традиційно відбувається у парламенті 
щоп’ятниці, народні депутати хочуть почути відповіді на запитання, які сьогодні турбують 

мільйони людей: чому розпочалися затримки виплати заробітних плат та соціальних платежів, а 

Державне казначейство блокує проплату рахунків, у тому числі й місцевих органів влади, 

людей відправляють у неоплачувані відпустки. У деяких регіонах затримка із виплатою зарплат 

уже сягає п’яти місяців, і ця проблема вже навіть зачепила столицю. 

У вівторок депутати заслухають доповідь Кабінету Міністрів про участь України в 

діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки у 2012 році, розглянуть у другому 

читанні зміни до Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо зміни назви 

субвенції, зміни до низки законів щодо соціального захисту військовослужбовців, проекти 

постанов про призначення суддів і місцевих виборів.  

На середу заплановано ратифікацію низки міжнародних угод та розгляд блоку питань, 

пов’язаних із пенсійною реформою та відзначення ювілейних пам’ятних дат. О 15-й годині — 

парламентські слухання щодо доступності та якості загальної середньої освіти. 
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У четвер, 24 жовтня, парламент планує розглянути низку урядових законопроектів у 

другому читанні, зокрема, про Суспільне телебачення і радіомовлення, про реформування 

друкованих ЗМІ, про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо адміністративних стягнень та інші. Окрім того, заплановано розгляд одного з так званих 

антикорупційних законопроектів — про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

реалізації рекомендацій Європейської Комісії у сфері державної антикорупційної політики. 

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк висловив переконання, що Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС буде підписана у разі вирішення питання про звільнення екс-

прем’єра Юлії Тимошенко і запропонував врахувати пропозиції місії спостерігачів 

Європарламенту — так зване часткове помилування. Адже інших пропозицій наразі немає. 

Голова Верховної Ради Володимир Рибак запропонував головам парламентських 

фракцій зібратися на нараду щодо розробки і підтримки депутатами законопроекту, який би 

дозволив відпустити на лікування за кордон екс-прем’єра Юлію Тимошенко. «Президент чітко 

висловив свою думку: парламент, приймайте закон, і я його підпишу, — сказав В. Рибак. Тому 

ми розглянемо питання, як будемо діяти». Фракція «Батьківщина» також запропонувала до 

саміту Україна—ЄС проводити пленарні засідання парламенту щотижня. 

Під час години запитань до уряду «Батьківщина» запропонувала заслухати інформацію 

Міндоходів та зборів щодо фінансування Державним казначейством органів місцевої державної 
влади, ситуації із затримкою виплати зарплат та соціальних допомог. Цю пропозицію 

підтримали й лідери інших опозиційних фракцій. 

Окрім того, лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок запропонував нинішнього 

пленарного тижня розглянути законопроекти про ліквідацію приватних монополій, що може 

істотно вплинути на стабілізацію економіки у країні та зупинити спад промислового 

виробництва, а також низку законопроектів, спрямованих на розвиток місцевого 

самоврядування. «Місцеве самоврядування просто виє, рік закінчується, а рахунки не 

проплачуються Держказначейством», — сказав О. Тягнибок. 

Фракція «УДАР» виступила з вимогою вже у вівторок заслухати в парламенті звіт 

міністра соціальної політики Наталії Королевської щодо заборгованості із зарплат і соціальних 

виплат. Про це заявив лідер фракції Віталій Кличко. Він зауважив, що «УДАР» отримує тисячі 
листів від працівників бюджетної сфери, які сьогодні опинились фактично в рабстві, оскільки 

місяцями не отримують зарплату. «Проте жодної адекватної реакції від урядовців ми не 

бачимо, — сказав В. Кличко. — Вони роблять вигляд, що в країні все спокійно, все вчасно 

виплачується і жодних затримок немає. Минулого сесійного тижня ми так і не почули звіту 

уряду. Далі чекати не можна». Окрім того, Кличко назвав неприпустимими заяви уряду, що 

бюджет на наступний рік буде подано до парламенту тільки наприкінці листопада, оскільки це є 

порушенням Конституції та законів. «УДАР» виступив із вимогою, щоб у День уряду 

керівництво Кабміну надало докладну доповідь про показники бюджету-2014. 

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов на погоджувальній раді наголосив, що 

до Вільнюського саміту Україна — ЄС залишилося прийняти законопроект про прокуратуру, 

який пройшов відповідну експертизу Венеціанської комісії і найближчими днями має надійти 

до парламенту в уточненому вигляді. Окрім того, Партія регіонів запропонувала утворити 

Тимчасову спеціальну комісію з розробки змін до виборчого законодавства. О. Єфремов 

зауважив, що депутати від Партії регіонів минулого тижня зареєстрували законопроект про 

внесення змін до виборчого законодавства, і фракція надіслала пропозиції до всіх фракцій 

делегувати депутатів до складу ТСК, однак жодна інша фракція не делегувала своїх 

представників до ТСК. 

Задля вирішення питання Тимошенко Єфремов закликав опозицію надати конкретні 
законодавчі пропозиції, внести відповідний законопроект. Адже наразі таких законопроектів у 

Верховній Раді не зареєстровано, окрім проекту позафракційного депутата Сергія Міщенка. 

Регіонали також запропонували створити робочу групу для вирішення цього питання на 

законодавчому рівні. Але при цьому О.Єфремов наголосив, що правосуддя не може бути 

вибірковим, а підготовлений законопроект має бути узгодженим між керівниками всіх фракцій. 
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Лідер фракції Партії регіонів також визнав, що в країні сталася критична ситуація з 

виплатою зарплат у бюджетній сфері та фінансуванням соціальних виплат. «Справді є проблема 

фінансова в країні, і це проблема серйозна», — сказав О. Єфремов, закликавши при цьому 

депутатів не приймати популістських рішень. 

Фракція КПУ ініціює ухвалення законопроекту про запровадження пені за затримку 

виплати зарплати: за кожен день прострочки роботодавці будуть зобов’язані сплачувати 

працівникам 0,5 відсотка від зарплати. Про це на погоджувальній раді заявив лідер фракції КПУ 

Петро Симоненко. 

Він наголосив, що ситуація з виконанням держбюджету-2013 нині критична. Зокрема, на 

Донбасі 15 вугільних підприємств п’ять місяців не бачили зарплати, комунальники у Львові не 

отримують зарплату два місяці, 20 мільйонів гривень заборгували транспортникам Києва. За 

даними КПУ, вже з цього місяця не отримають зарплати працівники бюджетної сфери. 

Фракція КПУ запропонувала під час години запитань до уряду розглянути ситуацію із 

затримкою виплати зарплат у державі. 

Окрім того, комуністи ініціюють законопроекти про мораторій на підвищення тарифів за 

житлово-комунальні послуги, про субвенції місцевим бюджетам. Загалом фракція КПУ 

запропонувала близько 100 законопроектів. 

Перший віце-прем’єр Сергій Арбузов поінформував, що уряд подав на розгляд 

парламенту 37 проектів законів, які сприятимуть вирішенню питань соціальної сфери, 

спрямовані на розвиток фінансової системи, реструктуризації фінансової заборгованості, 
регіонального розвитку, системи правопорядку та судочинства, проблем національної безпеки 

та оборони, підвищення довіри громадян до фінансових установ. Віце-прем’єр заявив, що уряд 

готовий відзвітувати у п’ятницю про роботу казначейства і соціальні виплати. Водночас С. 

Арбузов наголосив, що ці проблеми потрібно вирішувати фахово, комплексно, а не виступати з 

політичними заявами. 

Тенденції 

* Держказначейство заборгувало місцевим бюджетам близько 90 мільярдів гривень. 

* За даними ЗМІ, загальна сума боргу за соціальними виплатами вже наближається до 

двох мільярдів гривень. 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=304206 

С удвоенной электроэнергией  

Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Заседание согласительного совета Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак начал 

с сообщения о том, что на текущей пленарной неделе народным депутатам предстоит 

рассмотреть 104 вопроса. "Большинство из них — законопроекты, перешедшие с прошлой 

пленарной недели. Четверть всех предусмотренных к рассмотрению вопросов составляют 

правительственные инициативы",— констатировал спикер. 

Из повестки, розданной участникам согласительного совета, следовало, что во вторник 

народные депутаты заслушают отчет Кабинета министров об участии Украины в 

миротворческих миссиях в 2012 году, а в среду — примут участие в парламентских слушаниях 

на тему качества среднего образования. Большинство вопросов запланировано к рассмотрению 

на четверг. 

В частности, 24 октября планируется во втором чтении принять законопроект N0916 "Об 

основах функционирования рынка электроэнергии", предусматривающий ликвидацию схемы 

субсидирования населения за счет промышленности (см. "Ъ" от 18 октября). Данный 

законопроект является одним из требований, которое Украина должна выполнить для 

подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. В этот же день парламент 

рассмотрит еще два законопроекта, необходимые для интеграции в ЕС: N1076 "Об 

общественном телевидении и радиовещании", а также N2600 "О реформировании печатных 
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средств массовой информации", предполагающий разгосударствление печатных СМИ (см. "Ъ" 

от 3 апреля). Следует отметить, что, по информации "Ъ", к принятию законопроекта N2600 

готовятся в администрации президента. В случае его принятия администрация намерена 

инициировать серию семинаров, на которых будет разъясняться, как коммунальным СМИ 

можно избежать закрытия и построить свою работу в конкурентной среде. 

На заседании глава фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что "в 

ближайшие дни" в Верховную раду "в уточненном виде" будет внесен проект закона "О 

прокуратуре", на принятии которого также настаивают в ЕС. Чтобы зарегистрировать этот 

документ, председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения 

правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин ("Батькивщина") отозвал аналогичный 

законопроект, ранее инициированный комитетом. "В Венецианской комиссии положительно 

оценили документ, но существуют некоторые предостережения, о которых ранее говорила 

оппозиция, поэтому нам надо найти компромисс до Вильнюсского саммита",— заявил 

господин Кожемякин, предложив создать рабочую группу, которая доработает этот проект 

закона. Против данного предложения никто из участников заседания не выступил. 

Большую часть времени согласительного совета лидеры фракций обсуждали вопрос 

освобождения Юлии Тимошенко и возможности ее лечения за границей. 

— Президент четко высказал свою позицию: принимайте закон, и я его подпишу! — 

процитировал Виктора Януковича Владимир Рыбак, однако оппозицию этот вариант не 

устроил. 

— Если Виктор Янукович хочет подписать соглашение об ассоциации — это 

(освобождение Юлии Тимошенко.—"Ъ") его политическая ответственность! — возмутился 

глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк.— А сейчас этот мяч из администрации 

президента взяли и перебросили в парламент! 

В дискуссию вмешался Александр Ефремов, предложивший создать рабочую группу для 

разработки совместного закона, который позволит Юлии Тимошенко выехать на лечение за 

границу. 

— Владимир Васильевич,— обратился к спикеру господин Ефремов,— давайте 

договоримся, чтобы у нас не было не только выборочного правосудия, но и других выборочных 

вещей, а именно — выборочного помилования! 

В оппозиции заявили, что единственный компромиссный вариант был предложен 

Виктору Януковичу руководителями миссии Европейского парламента — Патриком Коксом и 

Александром Квасьневским — частичное помилование Юлии Тимошенко (см. вчерашний "Ъ"). 

— Других вариантов нет! — констатировал Арсений Яценюк. 

Обсуждение вопроса Юлии Тимошенко продолжится сегодня в 12.00 на совещании 

лидеров депутатских фракций. Владимир Рыбак сообщил, что в ближайшее время в Раду будет 

подано несколько законопроектов, которые позволят заключенным и в частности экс-премьеру 

проходить курс лечения за рубежом. "Закон не может быть предназначен для одного лица. В 

нем стоит четко прописать исключение в виде прохождения лечения за рубежом, что не 

является помилованием, и осужденному не удастся избежать ответственности и наказания",— 

позже сказал спикер журналистам. 

В то же время проблема Юлии Тимошенко стала вчера предметом вечернего заседания 

фракции "Батькивщина". Вариант отпустить экс-премьера лишь на время прохождения лечения 

оппозиции не подходит. "Мы приемлем такие варианты: помилование Юлии Тимошенко, 

амнистия или декриминализация статей Уголовного кодекса. Мы ожидаем, что во вторник 

будет заявление миссии Кокса—Квасьневского",— заявил "Ъ" заместитель главы фракции 

"Батькивщина" Сергей Соболев. 

http://www.kommersant.ua/doc/2324671 
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Рада напоготові  
Анна Даниленко, "Україна молода" 

Поточний пленарний тиждень Верховної Ради має всі шанси принести розв’язку в 

«питанні Тимошенко». Днями новообраний лідер Соціалістичної партії Микола Рудьковський 

вніс на розгляд ВР законопроект №3444, який передбачає надання засудженим медичної 
допомоги за кордоном. Згідно з проектом, термін оздоровлення в’язня, лікувальний заклад, 

порядок транспортування засудженого до цього закладу, а також осіб, які відповідають за 

переміщення ув’язнених за кордон, має визначати суд. Документ також передбачає, що по 

завершенні відведеного терміну закордонного лікування засуджений повинен повернутися в 

Україну і далі відбувати покарання у закладах вітчизняної пенітенціарної системи. Окремим 

положенням законопроекту передбачено, що час, проведений на лікуванні за кордоном, буде 

зараховано у термін відбутого покарання. Всі витрати на оздоровлення засудженого за 

кордоном несуть він сам, його рідня і близькі. 

Після того, як Верховна Рада ухвалить такий законодавчий акт, його обіцяє підписати 

Президент. Глава держави наполягає, що питання ув’язненої екс–Прем’єрки має розглядатися 

винятково в правовій площині, і для лікування в’язнів за кордоном потрібен відповідний закон. 

«Влада вимушена буде запропонувати свій законопроект, який закладає можливості 
контролю перебування Тимошенко у в’язниці. Він просто має бути ухвалений, бо інакше 

виглядатиме так, що Янукович не контролює парламент», — вважає політолог Сергій Таран. 

Народний депутат від ВО «Батьківщина» Арсен Аваков натомість вважає, що намагання 

Януковича перекласти вирішення цієї проблеми на парламент — «політичне шахрайство, 

імітація дій і затягування часу». «Ми й надалі наполягаємо, що на лікування за кордон лідер 

опозиції повинна виїхати вільною людиною, позбавленою несправедливих звинувачень та 

вироків продажних судів», — йдеться у заяві, поширеній прес–службою «Батьківщини». 

У Європарламенті тим часом вважають, що опозиція має забути про свої образи й 

підтримати закон, який дозволить лікування Тимошенко за кордоном. Про це в ефірі 
«Польського радіо» заявив віце–президент ЄП Яцек Протасевич. 

Щоправда, вчора повідомлення про проект Рудьковського зникло з сайта ВР. Як 

припустив «регіонал» Володимир Олійник, через наявність у ньому «порушень регламенту». 

Адже ще раніше був зареєстрований законопроект депутата Сергія Міщенка на цю саму тему, а 

щодо реєстрації альтернативних законопроектів є певні правила. 

Крім того, Рудьковський, який до останнього часу був членом фракції ПР, підготував 

законопроект «на противагу рішенню Партії регіонів не пропонувати законодавчих ініціатив на 

цю тему». Сам глава СПУ, за словами Олійника, «вже три дні як подав заяву про вихід із 

фракції» (нагадаємо, пан Микола виношує мрії створити фракцію Соцпартії). 

Однак Голова ВР Володимир Рибак на брифінгу по завершенні погоджувальної ради 

голів фракцій та комітетів парламенту зазначив, що Рудьковський планує знову зареєструвати 

законопроект під тим самим номером. А крім нього, з’явиться ще кілька варіантів. «Я очікую 

ще на кілька законопроектів сьогодні–завтра. Ми маємо узгодити, вибрати з усіх 

законопроектів найкраще. Я готовий внести це питання на розгляд, однак це має бути 

консолідоване рішення ВР», — наголосив Рибак. 

Тим часом моніторингова місія Європарламенту, яку очолюють Пет Кокс та Александр 

Кваснєвський, терміново повернулася в Україну. Як пояснили у поширеній з цього приводу 

заяві самі очільники місії, щоб «забезпечити згоду кожної з ключових осіб щодо вирішення 

необхідних критеріїв для підписання угоди між Україною і ЄС». 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2353/180/83729/ 
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Парламент vs Тимошенко: лечить или помиловать  

Максим Каменев, Журнал «Форбс» (Украина)  

Уже в четверг, 24 октября, Верховная рада определит правила выезда заключенных на 

лечение за рубеж. Об этом на условиях анонимности Forbes сообщили два заместителя 

руководителя парламентской фракции Партии регионов. Ее члены и их союзники в Раде 

планируют внести изменения в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный 

кодексы. На корректировке законодательства настаивает Виктор Янукович. 

Пока в парламенте есть только один проект закона, который касается этого вопроса. Его 

в июле нынешнего года зарегистрировал внефракционный нардеп Сергей Мищенко, а вчера 

внес в него поправки. Теперь документ учитывает пожелания регионалов. Главный вопрос – 

поддержит ли такой вариант оппозиция и хватит ли у власти голосов, чтобы принять 

законопроект без оппонентов.  

Выездная модель 

Еще на прошлой неделе у инициативы Мищенко была альтернатива – проект закона, 

зарегистрированный главой фракции «Батьківщина» Арсением Яценюком и его соратником 

Павлом Петренко. Однако 18 октября нардепы отозвали документ. Аргументация простая. 

«Когда мы его регистрировали, не было надежды на то, что Янукович помилует Тимошенко. 

Теперь ситуация изменилась», – объясняет Петренко. 

По воле автора не стало на сайте Рады и законопроекта главы Соцпартии Николая 

Рудьковского, который предложил свой вариант решения вопроса. Депутат, написавший 

заявление о выходе из фракции ПР, как пояснил его помощник Андрей Гусак, отозвал документ 

для доработки. Будет ли повторно зарегистрирован новый вариант, он не уточнил.   

Законопроект Мищенко – пока единственный сценарий выезда Тимошенко в Германию. 

Если сравнить доработанный документ с первой версией, в нем есть две принципиальные 

правки. Ранее предполагалось, что решение о выезде заключенного за границу принимает 

специальная комиссия. Теперь эти функции хотят передать суду. Еще одно изменение: если 

раньше нардеп предлагал засчитывать время лечения в срок отбытия наказания, то теперь на 

этот период заключенному предоставляется только отсрочка. То есть, пролечившись, к 

примеру, полгода в Германии, срок заключения Тимошенко по возвращении в колонию 

останется прежним. Обе поправки совпадают с теми, которые, подчеркивает нердеп-регионал 

Владимир Олийнык, ПР хотела видеть в доработанной версии документа Мищенко. 

Вопрос ребром 

Против такого сценария выступает оппозиция. Тема лечения Тимошенко вчера, 21 

октября, обсуждалась на заседании фракции «Батьківщина». По словам ее члена Леонида Емца, 

решение таково: фракция не будет поддерживать законопроект Мищенко и другие подобные 

ему. Единственный приемлемый вариант – помилование экс-премьера, после которого она сама 

определится с лечением за рубежом.  

УДАР и «Свобода» пока окончательно не определились. Решение по Тимошенко партия 

Виталия Кличко примет сегодня на заседании фракции. Но ударовец Валерий Карпунцов 

предполагает, что инициатива Мищенко вряд ли будет одобрена его соратниками. Более 

приемлемый вариант – помилование. 

Фракция Олега Тягнибока – тоже в раздумьях, но там не исключают, что поддержат 

законопроект Мищенко. Правда, только в том случае, если он будет соответствовать видению 

партии. 

Не определились пока и ситуативные соратники ПР – коммунисты. «Мы этого 

законопроекта еще не видели. Фракция проанализирует его содержание и примет решение. 

Главное, чтобы документ не был прописан под одного человека», – фактически дублирует 

слова главы фракции ПР нардеп от КПУ Александр Зубчевский. 

Если коммунисты, внефракционные депутаты и регионалы проголосуют за проект 

Мищенко, документ будет принят и без оппозиции. После этого слово останется за Тимошенко, 

которая, утверждает ее зам Арсен Аваков, на «любую» свободу не согласится. То есть она 
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может отказаться ехать лечиться за границу. Но в таком случае ответственность за срыв 

переговоров по поводу соглашения об ассоциации власть сможет переложить на оппозицию. 

Хватит ли этого Евросоюзу, чтобы все же подписать документ с Януковичем – очень скоро 

решит миссия Кокса – Квасьневского. 

http://forbes.ua/nation/1359906-parlament-vs-timoshenko-lechit-ili-pomilovat 

В парламенте склонны к проступкам  

Вячеслав Хрипун, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Законопроект о введении в Уголовный кодекс понятия "уголовный проступок" 

зарегистрировал народный депутат Владимир Малышев (Партия регионов). К таким 

проступкам автор документа относит действия, за которые предусмотрено наказание в виде 

ареста на срок не более шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет. Целью 

законопроекта, как указал в пояснительной записке Малышев, является "декриминализация 

преступлений, связанных с лишением свободы". 

Следует отметить, что предложенная инициатива не является новой. Так, 8 апреля 2008 

года президент Виктор Ющенко утвердил концепцию реформирования уголовной юстиции, 

предусматривавшую создание отдельного Кодекса об уголовных проступках, в который 

предполагалось внести нетяжкие преступления. 28 февраля 2012 года группа народных 

депутатов разных фракций зарегистрировала в Верховной раде законопроект о введении в УК 

понятия "уголовные проступки". К ним авторы документа предлагали отнести, например, 

мелкое хулиганство, мелкие кражи, насилие в семье, не приведшее к тяжким последствиям, 

нарушение авторских прав. Впрочем, данный законопроект был отозван. В том же году 

положения об уголовных проступках были внесены в новый Уголовный процессуальный 

кодекс. Весной 2013 года генеральный прокурор Виктор Пшонка сообщил, что принятие 

Кодекса об уголовных проступках позволит исключить из УК около 40 статей и 160 их частей и 

снизить нагрузку на следователей. 

Законопроект Владимира Малышева, впрочем, не предусматривает создания отдельного 

кодекса. По его мнению, в таком случае ряд общих положений будет дублироваться. К 

категории уголовных проступков господин Малышев предлагает отнести 30 статей УК. Это, в 

частности, ст. 125 ("умышленное легкое телесное повреждение"; наказание — арест на срок до 

шести месяцев или ограничение свободы до двух лет), ч. 1 ст. 185 ("кража"; сейчас 

максимальное наказание — лишение свободы до трех лет), ч. 1 ст. 186 ("грабеж"; лишение 

свободы до четырех лет) и ч. 1 ст. 309 ("незаконное производство, приобретение, хранение, 

наркотических средств без цели сбыта"; лишение свободы до трех лет). 

Владимир Малышев предлагает не считать судимыми граждан, которых привлекли к 

ответственности за уголовные проступки, а лиц, совершивших такое правонарушение впервые 

и раскаявшихся, предлагается освобождать от ответственности. Наказания за совершение 

уголовного проступка предусматриваются в виде штрафа, общественных работ на срок от 20 до 

200 часов, исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет, запрета занимать 

определенную должность на срок от шести месяцев до трех лет, а также ограничения свободы. 

При этом арест может быть применен на срок от суток до шести месяцев (сейчас от одного до 

шести месяцев). Законопроект предлагает смягчить ответственность за правонарушения в сфере 

избирательного законодательства. Так, за нарушение ст. 159 УК ("нарушение тайны 

голосования") предусматривается снижение ограничения свободы от трех до двух лет. А за 

невыплату зарплаты предлагается наказывать ограничением свободы на срок до двух лет 

вместо лишения свободы на такой же срок, как сейчас. 

В МВД поддержали данный законопроект. В министерстве отмечают, что введение 

понятия уголовного проступка "позволит резко снизить количество судимых, а в перспективе 

уменьшить и само количество преступлений": "Легче станет работать сотрудникам 

правоохранительных органов, поскольку расследование дел по уголовным проступкам будет 

проходить по упрощенной процедуре". "Мы давно ждем этого документа. Полагаем, что 
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благодаря ему уровень криминализации общества удастся существенно снизить",— сказал 

начальник управления связей с общественностью МВД Сергей Бурлаков. 

Впрочем, председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко 

осторожно оценивает инициативу: "Очевидно, что такие изменения нужны, ведь у нас часто 

дают реальные сроки за незначительные деяния, однако пока неясно, как все это будет 

действовать на практике. К тому же необходимо вывести из Кодекса об административных 

правонарушениях все статьи, предусматривающие ответственность за коррупцию, и перенести 

их в Уголовный кодекс. И уже в рамках УК четко разграничить, что относится к уголовным 

преступлениям, а что к проступкам". 

http://www.kommersant.ua/doc/2325444 

«Апатриди» з ПРП  

"Україна молода" 

З’їзд партії «Реформи і порядок», що відбувся позавчора, обрав нового голову — 

політичного в’язня, народного депутата шести скликань, 79–річного Михайла Косіва. «Нам 

потрібна була людина авторитетна, яка гарантувала б, що гроші Партії регіонів ніколи в ПРП 

діяти не будуть», — заявив колишній лідер ПРП, а нині заступник голови партії «Батьківщина» 

Сергій Соболєв. 

Пропозиція очолити «Реформи і порядок» надійшла Михайлу Васильовичу за два тижні 
до з’їзду: «Коли вчора до мене підходили колеги і вітали з обранням, то я їм сказав: найбільше, 

що ви можете для мене зробити, — це висловити співчуття. Мені особисто ця посада абсолютно 

не потрібна, тому що я не збираюся робити ніякої подальшої політичної кар’єри. Я був 

депутатом Верховної Ради з 1990–го по 2012 рік — майже 23 роки. Мені того всього вже 

досить. Але відмовитися я не міг, хоча дуже не хотів, щоб вони у моєму віці нав’язували мені 
цей обов’язок. Переважна більшість вважає, що я маю це робити, підтримувати життєдіяльність 

партії», — сказав новообраний голова. 

«Так сталося, що партія «Реформи і порядок», до якої я належу вже 13 років, на своїх 

з’їздах (ще у 2007 році напередодні утворення Блоку Юлії Тимошенко) виносила ухвали про те, 

що ПРП iде на об’єднання з «Батьківщиною». Тепер, коли партійні блоки не є суб’єктами 

виборчого права, багато наших колег, які йшли на вибори, мусили призупинити своє членство у 

нашій партії. Так зробив і Соболєв», — розповів пан Косів. 

«На даному етапі 16 партійних осередків ПРП майже завершили процес об’єднання з 

«Батьківщиною». Залишилось дев’ять осередків. Але є люди, для яких цей процес дуже 

складний і які себе там (у «Батьківщині») не бачать — вони займали відповідні посади в 

«Реформах і порядку», віддали партії шмат життя, і їм зараз не так просто, — веде далі 
Михайло Васильович. — Утім процес об’єднання іде, він ітиме надалі, але не революційним, 

рішучим ривком згори. Буде поступовий процес об’єднання насамперед на індивідуальному 

рівні». Щодо планів на 2015 рік, Михайло Косів не має сумніву, що ПРП братиме участь у 

президентських виборах «на боці когось з опозиції». Щодо власного претендента від партії на 

цю посаду, Косів наголосив: «Вистачить і без нас кандидатів». 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2353/180/83731/ 

Інтернет-ЗМІ 

Володимир Рибак нагадав комітетам, що журналістів треба пускати  

Українська правда 

Спікер Верховної Ради Володимир Рибак вимагає від голів комітетів забезпечити доступ 

журналістів на їхні засідання. 

Про це йдеться у листі голови парламенту головам комітетів. 
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Рибак заявив, що на адресу Ради продовжують приходити скарги працівників ЗМІ на 

незадовільне освітлення роботи комітетів та перешкоджання у доступі на їхні засідання. 

Спікер просить "забезпечити належну роботу щодо всебічного і об'єктивного 

висвітлення у ЗМІ діяльності комітетів" та забезпечити взаємодію з журналістами. 

Рибак вимагає розміщувати інформацію про рішення комітетів на сторінках комітетів на 

сайті Ради та у газеті "Голос України". 

Як відомо, українські журналісти і активісти неодноразово заявляли, що депутати 

ігнорують зсідання комітетів, змінюють їхні графіки, а журналістів на засідання не допускають. 

http://www.pravda.com.ua/news/2013/10/22/7000459/ 

Задача с двумя неизвестными: Как отпускать Юлию Тимошенко?  

ForUM 

Члены политической силы Тимошенко ВО «Батькивщина», имеющей в парламенте свою 

фракцию, не намерены разрабатывать и подавать какие-либо новые законопроекты и 

утверждают, что действующее законодательство и без того позволяет Президенту освободить 

Юлию Тимошенко. Так, глава фракции ВО «Батькивщина» в ВР Арсений Яценюк 

неоднократно повторял: Тимошенко может быть помилована Президентом. 

В итоге в парламенте зарегистрированы два законопроекта: один №3444 – авторства 

регионала Николая Рудьковского, второй № 2453 – внефракционного Сергея Мищенко. И… ни 

одного от оппозиции. 

Значит ли это, что законопроект, направленный на правовое урегулирование вопроса 

Тимошенко, не будет принят, и как это скажется на судьбе Юлии Владимировны в частности и 

Украины в целом, ForUm спросил у украинских политиков и экспертов. 

Сергей Мищенко, народный депутат Украины (внефракционный): 

– Если в зал будет вынесен законопроект Николая Рудьковского (№3444), за мой не 

проголосуют. Насколько мне известно, Рудьковский снял текст законопроекта, дорабатывает 

его. Что касается моего законопроекта 2453а «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Украины (относительно обеспечения права осужденных на лечение за 

рубежом)», он был зарегистрирован в ВР три месяца назад, еще 2 июля нынешнего года. 

Изменения подготовлены с учетом европейского законодательства. Сегодня соответствующие 

правки внесены и представлены в ВР. Мой законопроект не под одного человека. В таких 

изменениях в законодательство нуждаются тысячи людей. Он дает возможность лечиться за 

границей всем заключенным, которые не могут получить соответствующего лечения в Украине. 

Правда, такого права не будет у насильников, убийц, тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие 

преступления. 

После принятия судом соответствующего решения заключенный выпускается из 

пенитенциарного учреждения, чтобы самостоятельно добраться до лечебного заведения. Если 

Верховная Рада поддержит мой законопроект, то Юлию Тимошенко освободят прямо в 

больнице. 

Владимир Олейник, заместитель главы Комитета по вопросам законодательного 

обеспечения правоохранительной деятельности: 

– Если внести в законопроект некоторые поправки, то его можно принимать. Если не 

будет хватать голосов, мы его поддержим. А кто этот законопроект не примет, оппозиция? С 

помощью законопроекта мы как раз увидим, насколько оппозиция хочет решения данной 

проблемы. Или же она хочет реализовать тайный сценарий о срыве Ассоциации. Так как 

подписание Ассоциации – это будет победа власти, а оппозиции она не нужна. Они ведь не 

думают, что это победа украинского общества. Поэтому присутствуют и такие планы – сорвать, 

ухудшить сложившуюся ситуацию, а в 2015 году, придя к власти, подписать Соглашение. Зато 

европейцы наконец-то увидят, хотят они решить проблему или только имитируют. 
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Сергей Соболев, народный депутат, «Батькивщина»: 

– У нас есть соответствующие законопроекты, и все они поданы в Верховную Раду. В 

частности, у нас есть четыре законопроекта. Они касаются амнистии, помилования, 

декриминализации, приведения этих статей к соответствующим нормам и стандартам. Но все 

это зависит только от решения одного человека – Президента Украины. Если голосование 

провалится, будем вносить новые законопроекты, точно такие же. Потому что это требование 

Евросоюза. 

Андрей Мохник, народный депутат, ВО «Свобода»: 

– Вопрос о помиловании Юлии Тимошенко невозможно решить с помощью закона и 

голосования в Верховной Раде. Это решение может принять только один человек – Президент 

Украины. Единственной отработанной позицией по Тимошенко на сегодня является прошение 

Пэта Кокса и Александра Квасьневского о ее помиловании. Это одно из условий подписания 

Соглашения об ассоциации с ЕС. Соответственно, не будет помилования Тимошенко – не будет 

Ассоциации. Нужно не гадать, что будет, если Президент не примет такого решения, нужно 

руководствоваться реальными вещами. 

Валерий Карпунцов, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады 

Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности 

Верховной Рады Украины: 

– Непринятие ВР такого законодательства – не повод блокировать работу парламента. 

Мы, фракция «УДАР», сторонники помилования Тимошенко Президентом по прошению 

миссии Кокса и Квасьневского. Это простой и быстрый, а главное – законный, 

конституционный способ решить вопрос о лечении Тимошенко, не заводя государство в 

юридические дебри. 

Если комплексно подходить к этому вопросу, нужно проводить декриминализацию 

статей. Уже поднимался этот вопрос, и соответствующий законопроект зарегистрирован в 

парламенте месяца три тому назад (2453 Сергея Мищенко). Там же затрагивается вопрос 

конкретно Юлии Тимошенко. Потом возникла некая чехарда: Рудьковский то подал свой 

законопроект 3444, то забрал его. Подозреваю, это вызвано желанием власти снять с себя 

ответственность за освобождение Тимошенко, ее помилование. Опять же, нужно просчитать, 

как принятие закона о предоставлении каникул заключенным повлияет на ситуацию в целом, 

ведь есть информация, что в Польше 600 человек, якобы нуждавшиеся в лечении, сбежали. 

Петр Симоненко, лидер фракции КПУ: 

– Никаких законов о лечении за границей принимать не надо. Пусть Европа возьмет 

сотню наших больных с открытой формой туберкулеза и поможет вылечить. 

Кость Бондаренко, политолог, глава правления Института украинской политики: 

– Думаю, парламент проголосует за законодательное введение каникул для 

заключенных, нуждающихся в лечении. И будет принято решение отправить Юлию Тимошенко 

в Германию. Если нет, ожидаются проблемы у всех, а не только у Януковича. В частности 

будут они у оппозиции, поскольку придется объяснять избирателям, почему не проголосовали, 

оставили Юлию Тимошенко в заключении. Будут проблемы и у самой Тимошенко. Будут 

проблемы и у ЕС, поскольку сегодняшним руководителям Евросоюза придется идти весной на 

выборы и объяснять, почему в условиях кризиса не были сделаны шаги, чтобы получить такой 

большой рынок как Украина. Поэтому маловероятно, что ВР не проголосует. 

http://www.for-ua.com/comments/2013/10/22/100055.html 

11 друзів Банкової: за що прищемили тушок  

Контракти 

Дніпропетровський бізнесмен Андрій Павелко та його тесть Леонід Сергієнко повторили 

шлях багатьох своїх попередників через порушення фракційної дисципліни. Сергієнко взагалі 
напередодні свого виключення щосили голосував з парламентською більшістю за «смачні» 
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законопроекти. Павелко хоч і не голосував із владою, але відзначився тим, що публічно 

розкритикував злиття його рідного «Фронту змін» з «Батьківщиною», анонсувавши створення 

власної політсили. Саме цими своїми намаганнями депутат і пояснив факт обурення фракції 
проти нього. 

Згадані персони ще на етапі формування списку викликали багато запитань у старожилів 

«Батьківщини». 

Ненадійні особистості 

«Павелко та Сергієнко були стовідсотковими тушками ще тоді — і тільки Яценюк від 

цього відмахувався, — ділиться з Контрактами один із давніх соратників Юлі. — І за так 

званого квотування поза парламентом залишилася купа перевірених кадрів, які вже точно не 

побігли б, як Сергієнко, у більшість через загрозу бізнесу». 

До речі, Сергієнко і не приховував від екс-соратників по фракції причину певної зміни 

своєї політичної орієнтації — не особисто, але передав, що регіонали тиснуть на його бізнес. 

Побіжного погляду на політкар’єру ставленика «Фронту змін» достатньо, щоб помітити його, 

скажімо так, непостійність: «ЗаЄдУ», ППУ, «Трудова Україна», СПУ. Співпраця з Олександром 

Морозом і привела його у Кабмін — він доволі довго працював у Мінтрансі заступником 

міністра. Спочатку у Сергієнка був успішний бізнес із вироб-ництва шпалер, тож злі язики 

(зокрема в самій «Батьківщині») подейкували, що один із найбільш забезпечених кандидатів 

просто купив рядок у списку, а услід за ним і місце заступника в козирному парламентському 

комітеті з питань податкової та митної політики. 

Його родича Андрія Павелка, який свого часу працював у структурах тестя і очолював 

на момент виборів дніпропетровську облорганізацію «Фронту змін», підозрювали у зв’язках з 

екс-губернатором Дніпропетровщини, а нині — віце-прем’єром Олександром Вілкулом (якого, 

у свою чергу, небезпідставно пов’язують з Ринатом Ахметовим). Зараз, на тлі створення 

Андрієм Павелком власного політпроекту, ці версії обговорюються з новою силою. 

Але Павелко і Сергієнко — досі депутати «Батьківщини», спікер Володимир Рибак не 

встиг оголосити про їхнє виключення із фракції. Але ця парочка поповнить лави тих, хто вже з 

прокльонами у спину втік з найбільшої опозиційної фракції. 

Першопрохідці 

Немилостивий після свого виходу із фракції ще й знатно потролив Яценюка, заявивши, 

що готовий покласти мандат, тільки якщо так само вчинить сам Арсеній. Уособлення тушок у 

цьому парламенті — син і батько Табалови, які відмовилися входити до фракції партії, від якої 
балотувалися, в перший же день роботи нової Ради. Жодна клятва, дана під час виборів, не 

допомогла, а Табалов-молодший взагалі пізніше назвав її нікчемною. «Вони присягали на Біблії 
і клялися перед українським народом, що увійдуть до опозиційної фракції. Це моя персональна 

вина», — говорив потім Яценюк, який свого часу довірив Табалову розвиток кіровоградського 

«Фронту змін». При цьому Яценюк заявив, що на момент складання списків не знав, що у них 

спільний хлібний бізнес із регіоналом Віталієм Хомутинником. А хлібний бізнес залежить від 

добрих відносин із владою набагато більше, ніж молочний, яким Табалови також активно 

займаються. Певний час серед радикально опозиційних громадян навіть гуляв заклик 

бойкотувати продукцію ТМ «Волошкове поле», яку пов’язують із Табаловими. За своє 

«першопрохідництво» їм добре дісталося того ж дебютного дня, коли вони намагалися 

прийняти присягу. Опозиція вважала, що таким теплим прийомом гарненько залякала інших 

потенційних перебіжчиків, але марно... На тлі чергових невірних про Табалових просто забули. 

Масова втеча 

Наступна втеча депутатів із «Батьківщини» стала масовою і дуже болючою, у першу 

чергу знову ж таки для Арсенія Яценюка. Трьох із чотирьох новоявлених тушок пов’язують 

саме з його квотою — це Віталій Немилостивий, Ігор Скосар і Роман Стаднійчук. Найбільш 

принизливим для опозиції став той факт, що Немилостивий і Стаднійчук навіть засвідчили 

свою повагу своїм новим «господарям» на відомих зборах парламентської більшості в одному 

із залів на Банковій — так званому виїзному засіданні, яким було задумано втихомирити 

опозицію, що заблокувала президію парламенту. 
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З Немилостивим людям «у темі» загалом усе було ясно заздалегідь. Він багато 

пропрацював на топ-посадах на провідних харківських Sпромислових підприємствах, але 

очолив харківський штаб Об’єднаної опозиції несподівано, не мавши до цього нічого спільного 

ані з «Батьківщиною», ані із «Фронтом змін». 

«Як він потрапив до списку, зрозуміло, — скаржаться скривджені батьківщинівці. — 

Його привів Коля (Микола Мартиненко) на прохання Жванії. Спочатку Давид через нього хотів 

всунути Катю Лук’янову, яка вже одного разу зрадила, але Арсеній з її приводу вже матюкатися 

почав». 

Немилостивий після свого виходу із фракції ще й знатно потролив Яценюка, заявивши, 

що готовий покласти мандат, тільки якщо так само вчинить сам Арсеній. 

Але якщо Немилостивий був хоч трохи на виду, то двоє інших товаришів — загадки із 

загадок. Причому навіть у «Фронті змін» про них нічого не знали. 

«Я не знаю, звідки взялися Скосар із Стаднійчуком, хоч убий, — розповідає один із 

фронтовиків. — Ми самі були в шоці, коли той самий Ліскі опинився у списку казна де, а ці 
діячі — у прохідній частині». 

Про Скосара до виборів було відомо, що він колишній депутат Київради, дуже небідна 

людина, любитель «Бентлі» і благодійник. 

Про Стаднійчука, який, як потім з’ясувалося, не просто неговіркий, але при цьому двох 

слів зв’язати не може, — і того менше. На момент виборів він був сільським юристом, 

управляючим партнером адвокатського об’єднання «Немесіда». Чим він заслужив місце в 

списку вище тих самих Шкіля, Гримчака або Філенка — запитання риторичне. «Вуха» Миколи 

Мартиненка, схоже, стирчать і тут. Стаднійчук не пройшов у перший парламентський захід, але 

оперативно заскочив до парламенту замість позбавленого мандата захисника Тимошенко Сергія 

Власенка. Щоб, навіть не дотримуючись видимості пристойності, майже одразу присягнути на 

вірність регіоналам на пріснопам’ятному засіданні на Банковій. 

Квота Гриценка 

Разом з цією трійцею втік із «Батьківщини» ще один нардеп — Олег Канівець. У нього 

дещо інша історія. Заступник генерального директора ВАТ «Радехівський цукровий завод», 

екс-директор «Торгового дому «Галартезіан», гендиректор ТОВ «Будімекс-проект», голова 

правління ЗАТ «Видобувна компанія Укрнафтобуріння», президент ТОВ «Укртехнобудінвест» 

був одним із бізнесменів із так званої «квоти Гриценка». Мажоритарник Канівець заявив, що 

його вихід із фракції пов’язаний з непримиренними протиріччями з куратором «Батьківщини» 

на Львівщині Віктором Швецем. Швеця давно віддалили від справ, але аж ніяк не на користь 

Канівця. Останній, щоправда, поки що тримає слово і вже у позафракційному статусі голосує 

проти провладних законопроектів. 

Газова група 

Наступними з «Батьківщини» у вільне плавання пішов дует мажоритарників Володимир 

Купчак — В’ячеслав Кутовий. Їх обох пов’язують із так званою газовою групою у владі 
(Льовочкін — Бойко — Фірташ), яка вважає за краще до часу не висмикувати багнети зі 
стратегічно близького «Удару», а поповнювати лави більшості із «прихованих запасів». І той, і 
інший обґрунтували свій ухід із фракції явно надуманими причинами, пообіцяли бути 

найголовнішою опозицією, але швидко здулися. Їхні картки голосують за найодіозніші 
законопроекти більшості навіть частіше, ніж інших тушок. 

Незрозумілий феномен 

Перед останнім виходом тушок до м’ясорубки потрапив той, від кого цього мало хто 

очікував. Василь Кравчук був одним із тих самих нардепів, який фізично постраждав після 

силового розблокування регіоналами трибуни парламенту в минулому скликанні (стільцем 

побили!). Але старого гвардійця «Батьківщини», який очолював Хмельницьку облорганізацію 

партії, виключили за деякі голосування з партією влади. Після виключення Кравчук 

прогнозовано заявив, що голосуватиме за все, що йде на користь народу, і не забув штурхнути 

керівництво партії, яке всі рішення приймає у своїх вузьких інтересах. 
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Є підозра, що надалі таку риторику ми почуємо від деяких депутатів «Батьківщини» ще 

не одноразово. Щоправда, сама ціна кожної тушки поступово падає, оскільки опозиційні 
фракції, перейнявши приклад комуністів, дедалі частіше домовляються з владою про спільні 
голосування не лише за «євроінтеграційні», а й просто грошові закони. Але з тушками воно все 

ж якось звичніше... 

http://kontrakty.ua/article/68670 

Парламент: вексельний грабунок, енергоринок та індійські береги  

Реальна економіка 

Чи не головним законопроектом, який буде розглянуто цього тижня, стане проект закону 

щодо реструктуризації бюджетної заборгованості шляхом видачі фінансових казначейських 

векселів. 

Під час його розгляду у першому читанні голова бюджетного комітету Гєллєр робив все 

можливе, аби цей законопроект прийняли в цілому, але спікер Володимир Рибак був 

непохитним і продемонстрував регіональному "молодняку"», хто у парламенті справжній 

господар - документ було відправлено на друге читання. 

Жваву зацікавленість голови бюджетного комітету можна зрозуміти - на кону понад 16 

мільярдів гривень, які треба замінити фантиками-векселями. Кабмінівський законопроект 

пропонує погасити казначейськими векселями борги держбюджету перед місцевими 

бюджетами за різницю в тарифах на тепло, централізоване водопостачання та водовідведення 

для населення за 2013 рік. 

Це не що інше як спроба уряду перекрити хронічний бюджетний дефіцит за рахунок 

енергогенеруючих компаній. Законопроект вимиває оборотні кошти підприємств і відкладає у 

часі колапс енергоринку. Документ має антиринковий характер і свідчить про намагання 

держави фактично відмовитись від власних фінансових зобов`язань. 

Розуміючи всю глибину прірви, в яку прямують українські тепло- та водопостачальні 
підприємства на ринку комунальних послуг, парламент розгляне законопроект, що внесе низку 

змін у сфері їх діяльності. 

Так документ визначає деякі нові повноваження Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері комунальних послуг, створює гарантії для включення до 

складової комунальних тарифів витрат на реалізацію інвестиційних проектів. 

Законопроект регламентує встановлення стимулюючого принципу тарифоутворення та 

впроваджує спеціальні поточні рахунки із особливим режимом використання для розрахунків за 

природний газ та електроенергію підприємствами тепло-, водопостачання та водовідведення. 

Фактично законопроект створює передумови для зростання цін на послуги комунальних 

монополій, які будуть прикриватись "інвестиційними" потребами. Що ж, непоганий подарунок 

МВФ збоку українського уряду напередодні відновлення переговорного процесу. 

Тектонічні зміни очікуватимуть українську енергетику. Системний законопроект "Про 

засади функціонування ринку електричної енергії України" потрапив у порядок денний 

парламенту буквально минулої п`ятниці у ввечері. 

Документ принципово змінює всю схему функціонування енергоринку, залишаючи у 

минулому принцип перехресного субсидіювання промисловістю витрат на електроенергію 

комунальним споживачам. 

Зазначений законопроект вже отримав схвалення міжнародних організацій - 

Енергетичного співтовариства, Єврокомісії та Всесвітнього банку. 

Редакція другого читання цього закону, тим не менш, ще не оприлюднена, що вказує на 

поспіх з яким Уряд намагається прийняти всі "євро закони" напередодні саміту у Вільнюсі. 

Зміни чекають і на ринок зовнішньої реклами. У другому читанні парламентарі 
розглянуть законопроект щодо уточнення сфери застосування закону "Про рекламу" та 
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удосконалення окремих положень. Законопроект регулює процедуру видачі дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами та вимоги до неї. 

Зокрема передбачено, що відстань між опорами наземної зовнішньої реклами, що 

розміщується вздовж автомобільних доріг загального користування не може бути менше ніж 

100 метрів. 

Поряд з цим депутати планують збільшити штрафи для нетверезих водіїв. Відповідні 
зміни до адмінкодексу передбачають збільшення штрафу з діючих 2550-3400 гривень до 3400-

5950 гривень. Також мають місце і інші покарання, у вигляді позбавлення прав на два роки та 

виправних робіт. 

На наступному тижні Україна має шанс знайти собі нового стратегічного партнера з 

динамічною економікою та величезним ринком збуту. Парламент планує ратифікувати Угоду 

між Урядом України та Урядом Республіки Індія про науково-технологічне співробітництво. 

Вигідний для України танковий контракт з Пакистаном в середині 90-х, нажаль, 

політично заморозив ніші відносини з Індією, чим спритно скористувалась РФ, нарощуючи 

продаж озброєнь південному сусіду. 

Проте світ не стоїть на місці. В Індії експлуатується багато військової техніки, що 

вироблялась в Україні, зокрема великий парк автотранспортних літаків, у нас навчалось немало 

індійських фахівців, як військових, так і цивільних. 

Нелегке завдання геополітичного маневру вимагає від України великих зусиль, щоб не 

посваритись зі старими друзями – Пакистаном, та не викликати суперечностей з іншим 

суперником Індії в регіоні - Китаєм, який також не проти скористатись українськими 

військовими розробками. 

http://real-economy.com.ua/publication/22/55194.html 

Блоги 

Геннадій Москаль: «Регіональна економіка, або Як один губернартор курей 

налякав»  

glavkom 

Згідно статистичного бюлетеня «Економічне та соціальне становище Миколаївської 
області за січень-вересень 2013 року», підготовленого Державною службою статистики 

України, економічна ситуація в Миколаївській області різко погіршується. 

Промислове виробництво за вересень 2013 року в порівнянні з вереснем 2012 року впало 

і складає 86,2%. 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 80,4%, переробна промисловість 91,3%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції в області в основному припадає на м. 

Миколаїв, 52,4%, Южноукраїнськ 14,9%; Жовтневий район 16,0%; Арбузинський, 

Врадіївський, Єланецький, Казанківський, і Снігурівський райони у відсотковому відношенні 
до всієї реалізованої продукції області складають 0,0%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції м. Очаків, Березнегуватським та Братським 

районами складає 0,1%; Веселенівський 0,4%; Доманівський 0,2%; Новобузський 0,3%; 

Первомайський 0,6%. 

Виробництво м’яса великої рогатої худоби (свіже та охолоджене) за січень вересень 

2013 року в порівняні до січня вересня 2012 року - скоротилося і складає 82,2%. 

- м’ясо свіне (свіже чи охолоджене) 95,5%; 

- ковбасні вироби 83,5%; 

- соки фруктові та овочеві 98,1%; 

- олія соняшникова 83,2%; 
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- масло вершкове 84,9%; 

- сири жирні 90,6%; 

- сири свіжі 91,6%; 

- молоко та вершки згущені 88,7%; 

- йогурт 93,1%; 

- крупи 60,4%; 

- хліб та вироби хлібобулочні 93%; 

- вироби здобні 86,1%; 

- печиво солодке 75,9%; 

- вироби макаронні 76,9%; 

- вироби кондитерські 61,2%; 

- продукти кисломолочні 83,5%; 

- пиво солодове 86,9%. 

Виробництво електроенергії складає 88,8%; в тому числі вироблено атомними 

електростанціями 87,9%. 

Будівельна галузь за січень-вересень 2013 року в порівнянні з січнем-вереснем 2012 року 

впало і складає тільки 64,5%. 

По обсягу виконання будівельних робіт м. Миколаїв займає 66,6% загального обсягу, 

Южноукраїнськ 21,3%. Решта районів області від 0,0% до 1 %. 

Вантажооборот впав, і складає 91,6%. 

Експорт з області впав до 89,2%, Імпорт збільшився і складає 118%. 

Експорт з країнами СНГ становить 97,4%, РФ 96,6%; однак з Європою експорт 

збільшився майже в два рази, і складає 204,8% в сторону збільшення. 

Як і дальше в структурі експорту: 30% займають зернові культури, 16% - насіння і плоди 

олійних рослин. 

30% - це продукція хімічної промисловості. 

Решта сегментів експорту в незначних розмірах. 

Заборгованість з виплати заробітної плати в області складає 47 млн.100 тисяч гривень. 

Сума заборгованості по заробітній платі збільшилася на 126,4%. 

Народжуваність в подальшому падає, кількість народжених в 2013 році складає 8 494 

проти 9 047 народжених у 2012 році. 

Наявне населення області скоротилося на 2 910 особи. 

Ріст населення відмічається тільки в одному населеному пункті - це Южноукраїнськ (+) 

50 осіб. 

В інших населених пунктах області чисельність населення скорочується. 

Заборгованість населення за надання житлово-комунальних послуг складає 180 млн.992 

тис. гривень. 

І як наприкінці не згадати про яйця? 

Після моєї першої публікації, і гучних заяв пана Круглова кури в області взагалі 
перестали нестися. 

Всього реалізовано 87 922 тис. яєць, що у відсотковому відношенні до січня–вересня 

2012 року складає всього 28,8%. 

http://glavcom.ua/articles/14801.html 
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Телебачення і радіомовлення 

Віктор Янукович – законопроект для виїзду Юлії Тимошенко за кордон готовий  

ICTV, Факти 

Олена ФРОЛЯК, ведуча: Законопроект для виїзду Юлії Тимошенко за кордон готовий, і 
вирішення його лежить виключно у правовій площині. Таку заяву Президент Янукович озвучив 

сьогодні своєму чеському колезі Мілошу Земану. Глава держави чекає, поки Парламент 

ухвалить закон, що дозволить ув’язненим лікуватися за кордоном. Звільнення колишньої 
Прем’єрки провідне на переговорах Президентів України та Чехії. Чеський лідер переконаний, 

що Прага підтримає Київ на шляху до Євросоюзу і навіть погоджується лібералізувати візовий 

режим для українців. Разом із Мілашом Земаном в Україну приїхало 130 підприємців, охочих 

інвестувати в нашу економіку. Щоправда, спочатку, наша влада має розв’язати проблеми 

чеських підприємців в Україні. Зокрема неповернення кредитів. Віктор Янукович пообіцяв 

допомогти, адже від Праги очікує особливої підтримки на вільнюському саміті. 

Віктор ЯНУКОВИЧ, Президент України: «Я вдячний особисто пану Президенту Мілашу 

Земану, за його підтримку у всіх ключових питаннях нашого діалогу з Європейським Союзом. 

Зокрема, щодо підписання угоди про асоціацію і лібералізацію візового режиму, для 

українських громадян, визнання європейської перспективи України». 

Мілаш ЗЕМАН, Президент Чехії: «Чеська сторона не лише вітає прагнення України 

підписати угоду про Асоціацію з ЄС, але також підтримує всі напрямки зовнішньої політики 

України, наприклад її бажання, стати членом Ради безпеки ООН». 

В кулуарах Верховної Ради говорять про існування, як мінімум 3 варіантів 

законопроекту 

Олена ФРОЛЯК, ведуча: Тим часом в кулуарах Верховної Ради говорять про існування, 

як мінімум 3 варіантів законопроекту, про надання можливості Тимошенко лікуватися за 

кордоном: позафракційного депутата Сергія Міщенка, депутата з фракції регіонів Миколи 

Рудьковського, завтра не виключено, з’явиться окремий документ, від Партії Регіонів. Текст 

поки народні обранці бачили єдиний - міщенківський. Він пропонує узаконити лікарняні 
канікули, для ув’язнених, за рішенням суду. Без зарахування в тюремний термін часу 

використаного на лікування. Опозиція ж наполягає на цілковитому помилуванні Тимошенко, і 
законопроект Міщенка відкинула повністю. Завтра Голова Верховної Ради скликає спеціальну 

нараду, щоб вирішити, яким чином звільняти Тимошенко. 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Опозиціонери єдиним фронтом виступили на 

захист Юлії Тимошенко. Вони вимагають від Президента помилувати екс-прем’єрку. Інакше - 

не бачити Угоди про Асоціацію. 

Віталій КЛИЧКО, лідер фракції партії «Удар»: «Перекладаючи сьогодні відповідальність 

на Парламент, президент ховає голову в пісок і чекає, що проблема сама розсмокчеться. Не 

розсмокчеться, а часу відкладати вирішення цього питання вже не залишилося». 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Лише помилування і крапка. Законопроект 

позафракційного Сергія Міщенка про лікування закордоном «Батьківщина» відкинула. Автор 

відреагував миттєво і поміняв текст.І пропонує - якщо є рішення суду, засуджений, що потребує 

лікування за кордон, їде туди як вільна людина. Однак це не амністія і вирок залишається. Тому 

«Батьківщина» проти такого варіанту. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції ВО "Батьківщина": «На сьогоднішній момент діє 

пропозиція, яка оформлена нашими європейськими партнерами щодо часткового помилування 

Тимошенко. Інших варіантів наразі, на рівні Європейського Союзу, Президента Януковича та 

Тимошенко, не обговорювалося» 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Погодитися на канікули Юлію Тимошенко 

переконуватимуть єврокомісари Олександр Квасневський і Пет Кокс, які завтра їдуть до неї у 

Харків. Не проти законопроекту Міщенка навіть регіонали. Але вони хочуть мати погоджений 

текст із підписами лідерів більшості фракцій. 
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Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: «Давайте создадим рабочую 

группу и посмотрим, в рамках каких полномочий мы можем решить этот вопрос. Чтобы у нас 

не было не только выборочного правосудия, но и других выборочных вещей. Например, 

выборочного помилования». 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Законопроект свого колеги по фракції 
Миколи Рудьковського регіонали не розглядають. Та й тексту ніхто не бачив. Вони не 

відкидають, що запропонують власний варіант звільнення Юлії Тимошенко. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Я жду ще з’являться дин чи два 

закони сьогодні-завтра. Нам треба визначитися, узгодити, було б краще щоб підписали 

керівники фракцій. І ми консолідовано прийняли рішення, яке потрібно». 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: У вівторок спікер скликає нараду, аби 

вирішити, як звільняти екс-прем’єрку: повністю чи частково. Це питання він планує винести на 

голосування вже цього тижня. 

У Верховній Раді погодженого законопроекту щодо лікування ув’язнених за 

кордоном немає  

ТРК "Ера", Підсумки 

Олена КИРИК, ведуча: Тим часом, у Верховній Раді погодженого законопроекту щодо 

лікування ув’язнених за кордоном поки немає. У понеділок на погоджувальній раді депутати не 

змогли домовитися щодо одностайного рішення. Опозиція продовжує наполягати на процедурі 
помилування Тимошенко, у Партії регіонів на такі умови не пристають. 

Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: До саміту у Вільнюсі, де буде вирішуватись доля 

асоціації з ЄС, залишилось трохи більше місяця, а питання Юлії Тимошенко і досі лишається 

без відповіді. Справа – за Верховною Радою. На пропозицію Президента розробити 

законопроект щодо лікування ув’язнених за кордоном, відгукнулися не всі депутати. Главу 

держави підтримали у Партії регіонів. Кажуть, вони і опозицію неодноразово закликали разом 

надати свої пропозиції, як вирішити питання. 

Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партії регіонів: «Дайте соответствующие ваши 

предложения видения решения этого вопроса в законодательном органе. Не надо лозунгов, 

дайте предложения конкретно, скажите, мы зарегистрировали такой-то законопроект и 

предложите его рассмотреть». 

Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Пропозиції спільного законопроекту щодо 

лікування ув’язнених за кордоном підтримує і спікер Верховної Ради. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Така можливість є, розглянути, 

прийняти це рішення. І я направлю зразу, в ту ж хвилину на підпис Президенту». 

Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Втім, у фракції Батьківщина свої варіанти 

звільнення Тимошенко. Наприклад, декриміналізація статей, за якими засудили екс-прем’єра. 

Однак, на це надії мало. Пропозицію кілька разів виносили у сесійну залу і постійно 

провалювали. Інший варіант, який на погоджувальній раді озвучив Арсеній Яценюк, часткове 

помилування. На прохання місії Кокса-Квасневського і частини українських нардепів. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, голова фракції ВО Батьківщина: «А саме, так зване часткове 

помилування, яке дає можливість підписати угоди і звільнити Юлію Тимошенко. Інших 

варіантів, наразі, на рівні Європейського союзу, Президента Януковича і Юлії Тимошенко не 

обговорювалось». 

Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Також на порядку денному Верховної Ради 

лишаються ще два обов’язкові євро закони – про зміни виборчого законодавства та 

реформування прокуратури. Останнє питання парламент може розглянути вже цього тижня. 

Депутаты пока не определились с судьбой Тимошенко  

Интер, Подробности 
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Кристина СУВОРИНА, ведущая: Призыв Запада к оппозиции и власти - найти согласие 

в вопросе Тимошенко пока так и не услышан. Спор между ними до сих пор продолжается. Как 

это происходило сегодня на согласительном совете Верховной Рады - видела Анна Панова. 

Анна ПАНОВА, корреспондент: В стенах парламента - политический футбол. 

Оппозиция требует отправить Тимошенко на лечение на своих условиях. 

Арсений ЯЦЕНЮК, народный депутат Украины, лидер фракции "Батьківщина": «На 

сьогодні є пропозиція яка оформлена нашими європартнерами, щодо часткового помилування. 

Яке дає право підписати угоду і звільнити Юлію Тимошенко». 

Анна ПАНОВА, корреспондент: Регионалы говорят - избирательного помилования не 

будет. Максимум - лечение в Германии. И то, если оппозиция напишет закон о таких 

медуслугах для заключенных. 

Александр ЕФРЕМОВ, народный депутат Украины, лидер фракции Партии регионов: «Я 

надеялся, что приду на согласительный совет, а Яценюк подымется, и скажет, что вот, мы 

подготовили законопроект, мы предлагаем его рассмотреть. И когда я данного не вижу, у меня 

возникает вопрос: а хотят ли коллеги делать то, что они говорят?» 

Анна ПАНОВА, корреспондент: Так что мяч - на поле оппозиции, говорят регионалы. 

Успеют ли доиграть тайм до Вильнюсского саммита, то есть уедет ли Тимошенко в Германию? 

- на этот вопрос Ефремов ответил, как отрезал. 

Александр ЕФРЕМОВ, народный депутат Украины, лидер фракции Партии регионов: 

«Вы знаете, я расписание поездов и самолетов не смотрел». 

Анна ПАНОВА, корреспондент: Не только судьба Тимошенко - будоражит умы 

депутатов. Еще одна топ-тема наступившей недели - долги по пенсиям и соцвыплатам. 

Государство не выплатило простым украинцам почти два миллиарда гривен. 

Виталлий КЛИЧКО, лидер партии «Удар»: «Ми вимагаємо, звіту міністра соціальної 
політики в залі Парламенту вже завтра» 

Сергей АРБУЗОВ, первый вице-премьер-министр Украины: «Незважаючи на ті критичні 
заяви, які пролунали на адресу уряду, я хочу подякувати всім депутатам». 

Анна ПАНОВА, корреспондент: О дырах в бюджете говорил и первый-вице-премьер. Он 

удивлен, когда один и тот же человек говорит: "Почему вы не снижаете давление на бизнес"? и 

после этого спрашивает "А где доходная часть бюджета"? Конец цитаты. Продолжение дебатов 

- завтра. 

В Раде появился единственный законопроект о лечении осужденных за границей 

Кристина СУВОРИНА, ведущая: Компромисс от внефракционного депутата Сергея 

Мищенко. Отпустить Тимошенко на лечение должен суд, а не медкомиссия. Так считает автор 

пока единственного зарегистрированного в парламенте законопроекта о лечении осужденных за 

границей. Сегодня Мищенко внес соответствующие изменения в свой проект закона. Также 

документ предполагает - лечение за границей это отпуск для осужденного, и не засчитывается 

как срок в тюрьме. У регионалов - свои резоны. В Польше с таким законом есть проблемы. 

Сергей МИЩЕНКО, народный депутат Украины: «Основні зміни - це аби гуманізувати 

законопроект, його зробити мягшим. Це стосується не тільки Тимошенко але і іншим, хто не 

може отримати лікування, я за приклад взяв Польщу і більш гуманістичний законопроект було 

внесено». 

Александр ЕФРЕМОВ, народный депутат Украины, лидер фракции Партии регионов: 

«800 человек подпали под этот закон, 600 находится в розыске. То есть люди воспользовались 

правом уехать на лечение, а потом пропадают». 

Сергей ТАРАН, политолог: «Мені здається, що закон Міщенко - то трафаретка. 

Очевидно, що на цьому тижні відбудеться погодження сторін. Оптимістична новина в тому, що 

Янукович чітко вирішив - якщо цей законопроект буде проголосовано, то він його підпише». 
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Європа не готова підписувати з Україною Угоду про асоціацію  

ТВі, Сьогодні 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Європа не готова підписувати з Україною Угоду про 

асоціацію. Це підтвердила сьогоднішня зустріч Ради міністрів закордонних справ європейських 

держав, що проходила у Люксембурзі. Вони закликали Україну рухатися до кінця, і виконати 

усі критерії, необхідні для підписання Угоди. Зокрема міністри закордонних справ Нідерландів, 

Великої Британії у Швеції наголосили – без вирішення питання ув’язненої Юлії Тимошенко 

підписання угоди немислиме. 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Разом з тим остаточного рішення щодо підписання чи 

не підписання Угоди про асоціацію сьогодні так і не схвалено. Більше у випуску новин о 18-й 

годині нам розказав кореспондент "ТВі" Сергій Воропаєв, який нині перебуває у Люксембурзі. 
Дивіться. 

Сергй ВОРОПАЄВ, кореспондент: Сьогодні питання Східного партнерства та питання 

України стояло дуже високого на порядку денному засіданні Ради закордонних справ 

Європейського союзу. Це було перше питання. Міністри витратили майже… на обговорення 

цієї тематики. Як повідомив по завершенню засідання міністр закордонних справ Лити, 

головуючий зараз в Європейському союзі Лінас Лінкявічус журналістам, в ході засідання, що 

стосується України, говорили і про позитив. І про негатив. Якщо говорити про позитив, то 

практично всі міністри відзначили позитивний високо Венеціанської комісії щодо законів, які є 

в Україні зареєстровані зараз. Це проект закону Про прокуратуру, та проект внесення змін до 

закону про вибори. Тепер, за словами литовського міністра, необхідно зробити, необхідно піти 

далі, і зробити так, щоб ці закони були все-таки схвалені парламентом. Можливо знову ж таки 

до самміту Вільнюського партнерства, запланованого наприкінці листопада, що на думку пана 

Лінкявічуса може продемонструвати готовність України не лише декларувати цілі і процес 

демократизації, але й дійсно іти цим шляхом і далі і після рішення про підписання, і після 

самого підписання. Що ж до критики, то критика відома, і залишається те саме питання 

вибіркового правосуддя. Воно так і не вирішено. І це питання стосується передусім Юлії 
Тимошенко. Що з цим робити? В принципи міністри не вдавалися в деталі. Тепер чекають 

рішення української сторони. Як зазначила сьогодні на підсумковій прес-конференції 
представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, вона все-

таки сподівається що все може бути вирішено до самміту у Вільнюсі. Однак справа за Києвом. 

Ну міністр Литви, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус ще раз наголосив, що 

часу залишається дуже мало. Що стосується сьогоднішнього обговорення, то Леонід Кожара 

зазначив, що зараз вже питання звільнення Тимошенко, як таке, воно не стоїть на порядку 

денному. Всі розуміють, що звільняти її треба. Стоїть питання лише того коли і як це зробити. 

При цьому український міністр наголосив, що він особисто сподівається, що Верховна Рада вже 

до кінця цього місяця схвалить необхідний закон, який дасть можливість направити Тимошенко 

на лікування до Німеччини, зробити таке звільнення з гуманітарних причин, скажімо так. він 

також не став вдаватися особливо в деталі. Однак висловив сподівання, що до 18 листопада – це 

дата наступного засідання Ради закордонних справ ЄС, і це до речі, останнє засідання Ради 

закордонних справ ЄС перед Вільнюським саммітом, рішення щодо Тимошенко все-таки буде 

схвалено. І це дасть можливість європейським міністрам зрештою вирішити ну про 

необхідність підписання Угоди з Україною. 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Це був Сергій Воропаєв, запис від випуску новин о 

18-й годині. Ну, а власне наступна зустріч Ради міністрів закордонних справ європейських 

держав відбудеться 18 листопада. Саме тоді Україна матиме останній шанс аби взяти курс на 

Європу. Утім, - кажуть самі європейці, якщо бодай дна держава не погодиться підписати Угоду 

про асоціацію, рішення про підписання Угоди буде заблоковане. 

За вирішення питання Юлії Тимошенко взялася Верховна Рада  

ТВі, Сьогодні 
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Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: За вирішення питання Юлії Тимошенко взялася 

Верховна Рада. Уже цього тижня парламентарі обіцяють розглянути законопроект стосовно 

лікування екс-Прем'єрки, і можливо його ухвалити. Про це на брифінгу заявив спікер 

парламенту Володимир Рибак. Мова йде про зареєстрований законопроект позафракційного 

народного депутата Сергія Міщенка. Минулого тижня свій варіант зареєстрував у парламенті і 
соціаліст Микола Рудьковський, який сьогодні, до речі, написав заяву про вихід із лав фракції 
Партії регіонів. 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Рудьковський свій законопроект відкликав, бо за 

словами спікера, депутат висловив бажання доопрацювати документ. Сьогодні ж голова фракції 
"Батьківщина" Арсенії Яценюк на погоджувальної раді заявив, що опозиція хоче для Юлії 
Тимошенко часткового помилування. Такою була пропозиція місії Кокса-Квасневського. Як 

парламент намагається вирішити питання Тимошенко – розкаже наша колега Олена Стецюк. 

Олено, вітаємо. Тобі слово. 

Олена СТЕЦЮК, кореспондент: Вітаю, колеги. Доля Тимошенко вирішуватиметься 

завтра о 12-й годині. Голови фракцій зберуться у кабінеті Володимира Рибака аби обговорити 

законопроекти щодо лікування ув’язнених за кордоном. Опозиція такі документи не 

готуватиме. Єдиний вихід – часткове помилування екс-Прем'єрки, - заявив Арсеній Яценюк. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, голова фракції ВО "Батьківщина" у ВР: "При підписанні акту 

часткового помилування Юлія Тимошенко має право виїхати за кордон для отримання 

медичної допомоги у Німеччині, крапка. І цей виїзд без наручників і без відповідних обмежень. 

Віктор Янукович зараз зробив такий політичний гамбіт. Він взяв і викинув м’яч зі свого поля на 

поле парламенту. Тобто формально, не тільки формально, а політичного це його зобов’язання. 

Персонально його зобов’язання вирішити це питання. Він не хоче самостійно вирішувати це 

питання. Не хоче ставити свій підпис під актом помилування, і каже – я підпишу акт, який буде 

прийнятий парламентом". 

Олена СТЕЦЮК, кореспондент: В провладній фракції кажуть – немає опозиційних 

проектів. Тому є сумнів, що опоненти дійсно хочуть Юлі Волю. Рибак зазначає – про жодне 

помилування не йдеться. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Цим законом повинні 
воспользоваться засуджені, які дуже тяжко хворіють, і немає можливості в таких умовах, в яких 

вони знаходяться, вилікуватися. Але все чітко треба розписатися. Що це не помилування. Це 

уникнути від відповідальності покарання неможливо". 

Олена СТЕЦЮК, кореспондент: Наразі у будівлі під куполом зареєстрований лише один 

законопроект на цю тему – позафракційного Сергія Міщенка. Спікер очікує ще кілька. Зокрема 

відкликаний проект Микола Рудьковського із доповненнями. 

Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партії регіонів у ВР: "Мы ждем, когда в 

парламенте будет зарегистрирован закон. Если мы говорим ,что других не будет, значит тогда 

мы должны создавать рабочую группу вокруг законопроекта Мищенка, садиться, и смотреть 

какой компромисс возможен в рамках парламента". 

Віталій КЛИЧКО, голова фракції УДАР у ВР: "Я ще раз закликаю Президента України 

помилувати Тимошенко, і припинити ігри з майбутнім України. Перекладаючи сьогодні 
відповідальність на парламент, Президент ховає голову в пісок, і думає, що проблема сама по 

собі розсмокчеться. Не розсмокчеться. І часу відкладати це рішення, на жаль, не залишилося". 

Олена СТЕЦЮК, кореспондент: Ми намагалися зв’язатися сьогодні з Рудьковським та 

Міщенком аби дізнатися долю їхніх законопроектів. Проте вони на телефонний зв'язок не 

виходять, не відповідають. Окрім цього, хочу сказати, що опозиція вимагає вже завтра звіту 

міністра соцполітики Наталії Королевської щодо заборгованості з соцвиплатами. Я скажу, що 

зараз борг по зарплатні сягає вже 2-х мільярдів гривень. До речі, минулої пленарної п’ятниці 
вона не з’явилася на годину запитань до уряду, власне і як весь уряд Миколи Азарова. Колеги. 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Дякуємо тобі, Олено. Сподіваємося ,що завтра ми 

отримаємо коментарі і Сергія Міщенка, і Миколи Рудьковського, і розкажемо це нашим 
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глядачам. А це була Олена Стецюк, яка розповіла про те, що вже цього тижня парламентарі 
обіцяють розглянути законопроект щодо лікування екс-Прем'єрки Юлії Тимошенко. 

Частично помиловать или отправить на лечение в наручниках  

ТРК "Украина", События 

Евгений МИХИН, ведущий: Частично помиловать или отправить на лечение в 

наручниках. Депутаты решают, что делать с Тимошенко. Регионалы выступают за создание 

рабочей группы, которая учла бы точки зрения всех политических сил. Принять за основу 

предлагают единственный зарегистрированный в парламенте законопроект 

предусматривающий лечение заключенных за рубежом. Хотя готовы рассмотреть и 

альтернативные варианты по мере их поступления в Верховную Раду. Оппозиция настаивает, 

законодательство никак не ограничивает право осужденных на медицинскую помощь за 

границей, а в случае с Тимошенко действовать надо согласно предложению миссии Кокса- 

Квасневского. 

Арсений ЯЦЕНЮК, лидер фракции "Батьківщина": «Так зване часткове помилування, 

яке дає можливість підписати угоду і звільнити Юлію Тимошенко. Інших варіантів на разі, на 

рівні Європейського союзу, Президента Януковича і Юлії Тимошенко не обговорювалося». 

Александр ЕФРЕМОВ, глава фракции Партии регионов в парламенте: «Сегодня начали 

подавать много каких-то документов, которые на право законодательной инициативы будет 

претендовать ну чисто условно. Мы должны действительно собраться конфигурацией как 

минимум 4 руководителей фракций, обговорить данную ситуацию и найти компромисс». 

Можливість лікування Тимошенко за кордоном розглянуть у Верховній Раді  
УТ-1, Підсумки дня 

Любов ДОБРОВОЛЬСЬКА, ведуча: Можливість лікування Тимошенко за кордоном 

розглянуть у Верховній Раді вже цього тижня, – прогнозує спікер Володимир Рибак. Депутати 

від більшості чекають відповідного законопроекту від своїх колег з опозиції. Поки що у 

Верховній Раді зареєстрований лише один такий документ позафракційного депутата Сергія 

Міщенка. Інший, який у п'ятницю подавав Микола Рудьковський, автор вирішив доопрацювати. 

Голова парламенту не відкидає появи ще кількох законопроектів щодо можливості засуджених 

лікуватися за кордоном. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Тут треба, щоб більшість і 
опозиція узгодили свої позиції. Зараз є два поняття – помилування і лікування. Що стосується 

лікування – порозуміння є, а от що стосується помилування – немає". 

Готовність України до євроінтеграції оцінювала Рада міністрів закордонних справ 

Євросоюзу в Люксембурзі 

Любов ДОБРОВОЛЬСЬКА, ведуча: Готовність України до євроінтеграції оцінювала 

Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу в Люксембурзі. Остаточного рішення щодо 

підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС поки що не 

ухвалили. Прогнозують, що зроблять це 18 листопада – за 10 днів до самого саміту – врахують 

усі кроки, зроблені на шляху до євроінтеграції. Міністри відзначили прогрес України в 

реалізації реформ, необхідних для підписання євродокументів. Верховний комісар Євросоюзу з 

питань зовнішньої політики Кетрін Ештон заявила, що сподівається на свято у Вільнюсі. 

Кетрін ЕШТОН, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики 

безпеки: "Ми чітко сказали, що має зробити Україна, щоб ми у Вільнюсі просунулись уперед. І 
тут ціла низка питань. Я провела багато розмов і зі спікером парламенту, і з міністрами, щоб 

пояснити, чого ми маємо досягнути. Сподіваюся, що ми приїдемо до Вільнюса і зможемо 

відсвяткувати". 
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Сергій Міщенко: «Тимошенко і тисячі засуджених мають право лікуватися за 

кордоном»  

Радіо Свобода, Політика 

У вівторок Верховна Рада може розглянути закони, які дозволять виїхати Юлії 
Тимошенко до Німеччини на лікування. Серед запропонованих до розгляду документів – 

законопроект позафракційного депутата Сергія Міщенка. У чому особливості і чи має шанси 

бути ухваленим цей проект закону? Про це у інтерв’ю Радіо Свобода з Сергієм Міщенком. 

– Пане Міщенко, які переваги перед іншими подібними має Ваш проект закону? 

– Він не тільки дозволяє звільнити і дати Юлії Тимошенко можливість лікуватися у 

Німеччині, а й дає тисячам наших засуджених громадян скористатися такою ж можливістю. Ця 

можливість може бути лише для тієї категорії осіб, які скоїли ненасильницькі злочини. У мене 

пряма заборона, у цьому законопроекті, стосовно вбивць, ґвалтівників, розбійників, маніяків, 

рецидивістів. Цим категоріям громадян не дозволяється користуватися такою можливістю, щоб 

не було звинувачень у тому, що це відкриття шляху до того, що усі хто має гроші, через нашу 

корумповану судову систему міг забезпечити своє лікування десь за кордоном. І головне! У 

мене людина, по якій суд приймає відповідне рішення, негайно звільняється з установи, де вона 

відбуває покарання. Вона виходить як вільна людина: збирається на лікування, отримує 

паспорт, візи. Її не етапують і не охороняють. 

– Чому у парламенті обговорюються проекти законів, які дозволять засудженим 

лікуватися за кордоном, авторства провладних, або позафракційних депутатів, а від 

опозиційних фракцій подібних законопроектів немає? 

– Це питання не до мене, а до тих, хто не вносить їх. У мене є одна мета – знайти вихід з 

цього положення, щоб Україна 28 листопада підписала угоду з Євросоюзом. А для цього не 

потрібно як панацею брати мій законопроект. Його треба прийняти у першому читанні. А 

опозиція і влада, бо вони між собою зараз домовляються, щоб Європа задоволена була, щось 

підкорегували в моєму законі, щось викинули, щось додали. Будь ласка, приймайте у першому 

читанні, доопрацьовуйте, вносьте поправки. Тут має бути спільне рішення. 

– Пане Міщенко, як на Вашу думку, чи вдасться Верховній Раді у вівторок ухвалити 

закон, який дозволить засудженим, зокрема Юлії Тимошенко, лікуватися за кордоном? 

– Я не розумію логіки того, як у влади будуть відбуватися консультації з опозицією у 

голови Верховної Ради. Чому авторів законопроектів, мене, туди не запросити? Мабуть, зайві 
опозиціонери заважають прийняттю рішення? Хоча, я ж кажу, будь ласка, можна й без мене 

вирішити. Чесно кажучи, мене опозиційні фракції не ставлять до відома щодо своїх планів. Що 

вони збираються робити я не знаю. Це називається консолідація в середині опозиції! Це від 

самого початку цього скликання було. Зрозуміло, що влада взагалі не буде мене ставити до 

відома щодо якихось їхніх питань. 


