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Друковані видання 

Володимир Рибак: «Підписання Угоди про асоціацію має геополітичне значення»  

"Голос України" 

Україна і Чехія є давніми партнерами і дружніми країнами, підтвердженням чого є 
традиційно тісні зв’язки між обома державами не лише на офіційному, а й на рівні звичайних 

громадян — українців, які проживають на території Чеської Республіки, та чехів на території 
України. Таку думку висловив Голова Верховної Ради України Володимир Рибак під час 

зустрічі з Президентом Чеської Республіки Мілошем Земаном у понеділок. 

Під час розмови Сторони обговорили питання двостороннього міжпарламентського 

співробітництва, торговельно-економічних та культурно-гуманітарних відносин, взаємодії на 

шляху до євроінтеграції. 

Надаючи важливого значення підтримці політичного діалогу на найвищому рівні, 
керівник парламенту висловив упевненість, що візит Президента Чеської Республіки до 

України надасть нового імпульсу не лише розвитку політичних відносин, а й поглибленню 

співробітництва обох країн в усіх сферах суспільного життя. 

Голова Верховної Ради відзначив активізацію міжпарламентського діалогу між 

Україною та Чехією у цьому році. За його словами, у травні відбувся візит делегації Комітету з 
питань ЄС Сенату Парламенту Чехії і делегації Бюджетного комітету Палати депутатів 

Парламенту Чехії до України; делегація Комітету Верховної Ради України з питань науки і 
освіти відвідала Чеську Республіку. 

Керівник парламенту також наголосив на готовності продовжити обмін візитами 

делегацій профільних комітетів парламентів після проведення у Чехії дострокових 

парламентських виборів. «Логічним продовженням інтенсивного міжпарламентського діалогу 

на рівні комітетів парламентів обох країн могли б бути зустрічі на рівні керівників 

законодавчих органів України і Чехії та активізація роботи депутатських груп з 
міжпарламентських зв’язків», — сказав він. 

У контексті питань торговельно-економічного співробітництва між Україною і Чехією, 

Голова Верховної Ради підкреслив, що Чеська Республіка є важливим економічним партнером 

України в Європі. Водночас, він повідомив про зменшення товарообігу між Україною і Чехією 

у минулому році з огляду на кризові явища в економіках двох держав через спільні економічні 
труднощі в Європі та світі. «Загальний товарообіг у 2012 році зменшився на 3,5 відсотка та 

продовжував знижуватися за результатами січня-липня поточного року», — зазначив В. Рибак і 
висловив сподівання, що цей візит надасть необхідного імпульсу розвитку двосторонньої 
торгівлі. 

Голова Верховної Ради підкреслив, що влада України продовжує здійснювати кроки, 

спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату для іноземних інвесторів. «Українська 

сторона очікує нових пропозицій від чеських компаній щодо реалізації інвестиційних проектів в 

Україні», — сказав він. 

Торкаючись питання євроінтеграції України, В. Рибак подякував за підтримку з боку 

Чеської Республіки. Він назвав Спільну заяву міністрів закордонних справ країн Вишеградської 
четвірки, що була підписана 2 жовтня цього року, «черговим підтвердженням позиції 
підтримки офіційної Праги». За його словами, у цій заяві відзначено серйозний прогрес України 

у процесі реформування держави, досягнення європейських стандартів та наближення до ЄС. 

Голова Верховної Ради підкреслив, що Україна максимально зацікавлена у підписанні 
Угоди про асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті Східного партнерства у листопаді цього 

року. «Це стратегічно важливе завдання для подальшого розвитку внутрішньої і зовнішньої 
політики нашої держави, яке має при цьому ще й геополітичне значення», — підкреслив він. 
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У цьому контексті В.Рибак зазначив, що українська влада, усвідомлюючи важливість 

досягнення прогресу у здійсненні реформ для підписання Угоди про асоціацію, серйозно 

поставилася до рекомендацій ЄС з цього питання. За його словами, більшість з них були 

включені до планів пріоритетних заходів з інтеграції України до ЄС та виконані по суті. 

Голова Верховної Ради подякував чеській Стороні за постійну організаційну і фінансову 

підтримку української меншини в Чехії, яка «дає змогу проводити різні заходи в контексті 
розвитку двостороннього культурно-гуманітарного співробітництва» та за співпрацю у сфері 
освіти. «Ми маємо намір підтримувати і розвивати ці зв’язки», — сказав В. Рибак і додав, що 

українська сторона високо оцінює рішення Міжнародного Вишеградського фонду щодо 

надання грантів і стипендій студентам, які навчаються у країнах Вишеградської четвірки. 

Своєю чергою, Президент Чеської Республіки підкреслив, що його країна зацікавлена у 

посиленні двосторонньої економічної співпраці. М. Земан у цьому контексті повідомив, що до 

складу делегації увійшли понад 100 чеських бізнесменів, і президенти наших держав беруть 

участь у роботі україно-чеського бізнес-форуму в Києві. 

Голова Верховної Ради Володимир Рибак: 

«Ми вважаємо, що підписання Угоди про асоціацію з Україною і прогрес у діалозі щодо 

лібералізації візового режиму стануть головним досягненням Вільнюського саміту і самої 
ініціативи Східного партнерства». 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=304364 

Парламент зібрався, щоб розійтися  

Іван Капсамун, «День» 

Фокус уваги щодо «проблеми Тимошенко» перемістився у Верховну Раду. Звичайно, 

питання вирішують на вищому рівні — не дарма останнім часом до Президента Віктора 

Януковича зачастили європейські гості. Учора, наприклад, міністри закордонних справ Польщі 
та Швеції Радослав Сікорський та Карл Більдт скасували свою зустріч зі студентами Інституту 

журналістики КНУ ім. Т.Г. Шевченка, щоб терміново зустрітися з Президентом. Але правовий 

інструментарій на даний момент саме в руках парламенту. Це той шлях, який запропонувала 

українська влада в переговорах із представниками Євросоюзу. Про що йдеться? 

Верховна Рада повинна внести зміни у вітчизняне законодавство, яке б дозволило 

засудженій людині на певний період виїжджати за межі країни на лікування. На даний момент 

вже зареєстровано кілька варіантів законопроектів. Автором одного з них є позафракційна 

Анжеліка Лабунська. Також свої альтернативні проекти зареєстрували позафракційний депутат 
Сергій Міщенко та член фракції ПР, соціаліст Микола Рудьковський, який згодом відкликав 

документ. Своєрідне «добро» від регіоналів поки отримала пропозиція Міщенка. Лідер фракції 
Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що саме цей законопроект можуть ухвалити як 

базовий. Але попереду головне — пошук компромісу між владою та опозицією. 

Остання дотримується позиції, яку відстоюють європейці. Це часткове помилування 

Юлії Тимошенко. Такий варіант вирішення ситуації запропонувала місія «Кокса — 

Квасневського». Її суть зводиться до того, що термін ув’язнення скорочується з семи років 

наполовину, а у зв’язку з тим, що Тимошенко вже відсиділа більше половини скороченого 

строку, виникають підстави для її умовно-дострокового звільнення. Також екс-прем’єр має 
сплатити штраф близько 200 мільйонів доларів, не матиме громадянських прав три роки, а тому 

не зможе балотуватися на президентських виборах. 

За словами голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, Тимошенко згодна на 

часткове помилування. Але Віктор Янукович продовжує «тягнути час, не вирішуючи її 
питання». «Опозиція шукає будь-який варіант, щоб у виборців все-таки склалося враження, що 

вони борються за Тимошенко, — коментує політолог Костянтин Матвієнко. — Але і часткове 

помилування, і помилування, і виїзд за кордон — не дають їй можливості бути кандидатом в 

президенти. Відтак, Тимошенко, залишаючись брендом, вже не є політичним гравцем. Суто по-
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людськи — це трагедія. А головне, що і влада, і опозиція не зацікавлені, щоб Тимошенко була 

гравцем. Вони самі прагнуть стати брендом».         

«По тому, наскільки інтенсивно зараз європейці стимулюють Україну до підписання 

Угоди про асоціацію, у мене складається таке враження, що Євросоюз визначився і хоче 

підписати угоду, — продовжує експерт. — Для ЄС вона не менш важлива, ніж для України. Як 

на мене, «казус Тимошенко» може бути вирішено не тільки через лікування чи помилування, а 

й через ще один варіант — ухвалять якийсь формальний акт у першому читанні, наприклад, той 

же закон про лікування за кордоном. І це буде подано Європі, яка лицемірно його сприйме як 

крок на шляху до вирішення проблеми. Таким чином, вони цю угоду підпишуть, маючи на 

увазі, що «питання Тимошенко» рухається, а потім почнуть гратися, адже угоду ще повинні 
ратифікувати 28 країн (зона вільної торгівлі набере чинності без ратифікації). Цей процес може 

тривати нескінченно, і він потрібен обом сторонам. А в результаті програють прості українці». 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-ukrayini/parlament-zibravsya-shchob-roziytisya 

По повестке не получается  

Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина) 

О том, что заседание парламента будет непростым, народные депутаты знали заранее — 

на 12.00 в кабинете председателя Верховной Рады Владимира Рыбака было назначено 

совещание лидеров фракций по вопросу выезда Юлии Тимошенко на лечение за границу. Как 

известно, оппозиция выступает категорически против принятия соответствующего закона, 

настаивая на помиловании экс-премьера Президентом Виктором Януковичем. 

Однако уже в начале заседания Рады представители Партии регионов пошли на 

обострение конфликта. 

— Как минимум должно быть написано и подано прошение о помиловании, чего 

категорически не хочет госпожа Тимошенко,— кричал с трибуны первый заместитель главы 

фракции ПР Михаил Чечетов.— Оппозиция хочет представить эту проблему как 

общеевропейскую, но на самом деле это наша внутренняя проблема! 

По мнению представителя ПР, экс-премьер не сможет уехать на лечение в Германию без 
принятия специального закона, предусматривающего такое право для всех заключенных. Закон 

также должен содержать "гарантии возврата заключенных для продолжения отбывания 

наказания" и "гарантии принимающей стороны, исключающие политическую деятельность", 

считают "регионалы". 

Слова представителя ПР вызвали бурю эмоций в сессионном зале. 

— Не надо было ее в тюрьму сажать! Нужно ее освободить и взять на себя 

политическую ответственность! — заочно обратился к Президенту глава фракции 

"Батькивщина" Арсений Яценюк. 

После выступлений лидеров фракций Верховная Рада так и не приступила к работе — в 

оппозиции внезапно не стали голосовать за повестку дня пленарной недели, которая днем ранее 

без особых возражений была утверждена на заседании согласительного совета. 

— У нас 400 законопроектов, а в повестке дня только один,— развел руками после 

неудачного голосования заместитель главы фракции "Свобода" Андрей Мохнык. 

Во фракции УДАР потребовали немедленно вызвать в Раду министра соцполитики 

Наталию Королевскую для отчета о социальных выплатах, а в "Батькивщине" — внести в 

повестку дня законопроекты о прокуратуре и о госбюджете на 2014 год. 

Во время перерыва, который Владимир Рыбак объявил для экстренных консультаций с 

главами фракций, представители ПР обвинили оппозицию в саботаже работы Верховной Рады. 

"Они готовы по любым надуманным причинам блокировать работу парламента — боятся, что 

мы проголосуем за закон, который позволит Юлии Тимошенко выехать на лечение за границу. 

Потому что, когда она выйдет, она их в пыль сотрет!" — размахивая руками, убеждал Михаил 

Чечетов. 
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В оппозиции опровергли это обвинение. "Мы готовы работать, но они не ставят на 

обсуждение 80% наших законопроектов! Они растеряны и ждут окончания переговоров 

Виктора Януковича с миссией Кокса—Квасьневского, которые начались в 12.00, после этого 

будет заявление Карла Бильдта, а затем руководители миссии поедут к Юлии Тимошенко",— 

заявил заместитель главы фракции "Батькивщина" Арсен Аваков. 

Переговоры лидеров фракций проходили в несколько этапов и не дали результата — в 

течение дня Владимир Рыбак восемь раз предлагал Раде утвердить повестку дня, но народные 

депутаты каждый раз отклоняли это предложение. 

Глава фракции ПР Александр Ефремов по окончании переговоров заявил: "У нас 

сложилось впечатление, что в оппозиции испугались того факта, что решение вопроса Юлии 

Тимошенко может выйти на финишную прямую". Вместе с тем он не исключил, что вопрос 

выезда Юлии Тимошенко на лечение за границу может решиться уже в этот четверг. 
"Законопроект Сергея Мищенко уже направлен в комитет, и при нормальной работе он мог бы 

в четверг быть вынесен на рассмотрение зала, если бы оппозиция хотела продвинуться на этом 

участке работы — как вы знаете, коммунисты не голосуют по таким вопросам",— пояснил 

Ефремов. 

В оппозиции в очередной раз отклонили предложение ПР. "Мы не будем играть в эти 

игры и настаиваем на освобождении лидера оппозиции! А они своим так называемым 

большинством неспособны утвердить даже повестку дня",— резюмировал народный депутат 
Александр Турчинов. 

http://www.kommersant.ua/doc/2325335 

Як розв’язати «проблему Тимошенко»?  

«День» 

Зустрілися ми з новим головою Вищої ради юстиції в новому будинку. Презентували 

приміщення зовсім недавно — два тижні тому, а от на посаді Олександр Лавринович перебуває 
порівняно більше — три з половиною місяця. Останнім часом до колишнього міністра юстиції 
накопичилося чимало запитань, які стосуються як його безпосередніх обов’язків, так і 
актуально правових. Наскільки зміниться діяльність Вищої ради юстиції у зв’язку з попереднім 

ухваленням змін до Конституції? Як вирішують долю суддів, вироки яких стали підставою для 

рішень Європейського суду з прав людини проти України? Як можна розв’язати «проблему 

Тимошенко» в рамках українського законодавства? Що все-таки відбулося із державними 

реєстрами? На останнє запитання Лавринович відмовився відповідати категорично. Хоча 

обов’язок політиків — давати відповіді на гострі питання, а обов’язок журналістів — їх 

піднімати. Ми виконали свій обов’язок, голова ВРЮ — ні. Звичайно, це наштовхує на 

«нехороші» думки. Отже, інтерв’ю з головою Вищої ради юстиції України Олександром 

Лавриновичем. 

— Пане Олександре, ви вже три місяці на новій посаді. Де комфортніше працювати — в 

Міністерстві юстиції чи у Вищій раді юстиції? 

— Якщо в Міністерстві юстиції я працював вісім з половиною року, то тут я лише 

четвертий місяць... Тож порівнювати поки що важко. 

— Перші враження? 

— У Вищої ради юстиції інший принцип роботи, менше функціональних напрямків. 

Крім того, ВРЮ — колегіальний орган, і робота тут дещо схожа на роботу в парламенті, де мені 
теж довелося працювати. Наприклад, у ВРЮ є неможливим прийняття одноосібних рішень: це 

завжди ретельне вивчення питання, співставлення аргументів, дискусія. Особливістю ВРЮ є 
скоріше поєднання роботи колегіального органу із частиною процесу, багато в чому подібного 

до судового. І він так само не є швидким, як, наприклад, процедура перевірки дій судді на 

предмет порушення присяги та розгляду її результатів на засіданнях Ради. Інша складова 

роботи стосується перевірки знань і готовності кандидатів на посади суддів здійснювати 

правосуддя. Оскільки ВРЮ — останній етап перед тим, як Президенту на стіл кладуть проект 
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указу, увесь тягар відповідальності лежить на Раді. Є чимало інших складових, через які робота 

у Вищій раді юстиції цікава і важлива, але суттєво відрізняється від парламентської чи 

міністерської. 

— Припускаєте, що колись можете повернутися на посаду міністра юстиції? 

— (Сміється). Враховуючи шість указів різних президентів і постанов Верховної Ради 

про призначення мене на посаду державного секретаря міністерства, міністра юстиції, буде 

неправильно зараз робити якісь прогнози. Якщо щось трапилося більше, ніж один раз, не можна 

стверджувати, що це випадковість. Так само я не можу сказати, що та  робота мені не 

подобалася. Але загадувати, на яких посадах чи в яких органах я можу працювати далі, 
недоречно. 

— Парламент попередньо схвалив законопроект про зміни до Конституції щодо 

посилення гарантій незалежності суддів. Зазначено, що конституційні зміни спрямовані на 

зміцнення незалежності ВРЮ, спосіб призначення суддів, їхнє просування по службі. Як ви 

оцінюєте вірогідність остаточного ухвалення цих змін? 

— Проект підготовлено — він пройшов три етапи в парламенті і Конституційний Суд. 

Його ухвалення забезпечить серйозну трансформацію як у судовій системі, так і в суспільстві в 

цілому. Що ж до долі проекту в парламенті — це питання до парламентських фракцій, 

політичних сил, які в ньому представлені. У них свої мотиви і резони — що підтримувати, а що 

ні. Тут важливо зауважити, що даний проект можуть ухвалити в цілому саме в такому варіанті 
змін. Якщо проект буде повернено на доопрацювання, то далі — нове коло юридичної 
процедури.     

— Як ви вважаєте, чому Венеціанська комісія підтримала ці зміни, а опозиція — ні? 

— Одна справа — виступати з трибуни, а інша — робити реальні кроки. Між цим інколи 

буває велика дистанція. Щодо позитивного висновку Венеціанської комісії, то слід правдиво 

зазначити, що там є кілька критичних думок, про які згадують зараз опозиційні фракції. 
Очевидно, що в даному випадку потрібно розуміти: якщо проект буде ухвалено — загальний 

напрямок руху може забезпечити великі позитивні зміни. Можливо, проект міг бути кращим, 

але коли треба вибирати між тим, щоб серйозно поліпшити ситуацію, порівняно з наявним 

становищем, і тим, щоб намагатися зробити ще краще, то в підсумку змін можна не дочекатися. 

Це важливо розуміти, адже інколи бажання зробити краще свідомо чи несвідомо робиться для 

того, щоб залишитися на місці. 

— Як може змінитися робота Вищої ради юстиції у разі остаточного ухвалення змін 

до Конституції? 

— У разі ухвалення цього законопроекту великих змін у роботі Вищої ради юстиції не 

відбудеться. Єдине, що у ВРЮ з’явиться ще одна важлива, але необтяжлива функція — надання 

згоди на застосування запобіжного заходу до судді у вигляді арешту. Зараз ця функція 

належить Верховній Раді. Усі інші функції й порядок їхньої реалізації залишаться незмінними. 

— Як у Вищій раді юстиції оцінюють велику кількість рішень Європейського суду з прав 

людини щодо помилкової діяльності суддів в ухваленні того чи іншого рішення, які програла 

наша держава? 

— Окремого спеціального механізму щодо суддів, рішення яких стали причиною 

звернень до ЄСПЛ, немає. Є загальні процедури притягнення суддів до відповідальності: 
дисциплінарної, конституційної, кримінальної. Поставити питання щодо необхідності 
проведення перевірки стосовно наявності у діях судді ознак порушення присяги по окремих 

фактах прийняття рішень суддею можуть члени ВРЮ та Вища кваліфікаційна комісія суддів. 

Перебуваючи на посаді Міністра юстиції, я ініціював подібне зверненням до ВРЮ, за яким було 

розпочато перевірку дій суддів одного із судів Івано-Франківської області. Нагадаю, що йшлося 

про випадок, коли міліціонери на вулиці в Івано-Франківську зробили людину інвалідом. Як 

наслідок, Україна отримала рекордний штраф у 150 тис. євро, що присудив ЄСПЛ. У цій 

ситуації була задіяна вся правоохоронна система: міліціонери, які безпосередньо це зробили, 

прокурор, який не реагував на заяву постраждалого і не призначав перевірку, ну і судді, що 

підтримали позицію правоохоронних органів, через що потерпілий не лише не міг добитися 
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порушення кримінальної справи, а й оскаржити рішення суду першої інстанції, бо суд з 
невідомих причин не передавав справу до апеляції. Тоді я звернувся і до Генпрокуратури, і до 

ВРЮ. Перевірка триває й досі. 

— Які приймаються міри до суддів-порушників, адже Україна несе репутаційні та 

матеріальні втрати?  

— Справи, за якими ухвалюються негативні рішення ЄСПЛ для України, можна 

розподілити на кілька проблемних складових. 

Перша і найбільша — це невиконання судових рішень. Домінує в цьому блоці — 

невиплата соціальних пільг. Зрозуміло, що в Україні ніколи не будуть виплачені ці пільги, тому 

що вони перевищують державний бюджет країни. Коли шукали вихід з цього становища, 
владою був запропонований проект закону, який мав врегулювати проблему. Але опозиційні 
депутати одразу почали показувати, які вони захисники народу. Це робити легко, особливо 

коли ні за що не відповідаєш. Влада в країні на те і існує, щоб не рекомендувати на сніданок, 

обід і вечерю халву з медом, а формувати раціон у межах можливого. 

Друга велика складова — це тортури. Багато вже зроблено в сфері удосконалення 

нормативної бази, починаючи від законів і закінчуючи спеціальними підзаконними актами. Але 

психологію людей, які стежать за порядком у місцях позбавлення волі, культуру 

правоохоронців не виправиш спеціальним нормативним актом. 

Третя проблема стосується рішень державних органів, органів місцевого 

самоврядування, які стають причиною звернення до ЄСПЛ. Але цю проблему легше 

вирішувати. 

Працюючи в юстиції, я багато робив для поширення знань щодо можливості захисту 

громадянами своїх прав як в Україні, так і в Європейському суді. 

Звичайно, це болісно для України, коли Європейський суд ухвалює негативні рішення. 

До речі, такі рішення є фактично до всіх країн Європи. Але тут не все так однозначно. З одного 

боку, нібито держава програє, а з іншого — не треба забувати, що держава програє своїм 

громадянам. І це, перш за все, механізм, який має забезпечити вдосконалення системи 

державного управління в інтересах суспільства. 

— Як приклад можна навести рішення ЄСПЛ про незаконний арешт колишнього 

прем’єра Юлії Тимошенко та екс-міністра МВС Юрія Луценка. З огляду на це, якими будуть 

рішення ВРЮ щодо суддів Родіона Кірєєва та Сергія Вовка відповідно? 

— Хотів би внести уточнення. Тут не йдеться про незаконний арешт, а про те, що зміна 

запобіжного заходу під час судового процесу відбулася з порушенням вимог Європейської 
конвенції з прав людини. Була проблема в тому, що мотивувальна частина цього рішення не 

кореспондувалася із законодавством. Але важливо те, що рішення, які ухвалені щодо 

запобіжних заходів під час судового засідання, втрачають актуальність із моменту набуття 

законної сили обвинувальним вироком. Наприклад, людина вчинила злочин і перебуває на 

підписці про невиїзд, внесла заставу, і це дозволило змінити запобіжний захід. Але далі, в ході 
судового процесу, судді довели, що злочин мав місце й винесли обвинувальний вирок — все, 
людина почала відбувати покарання. Але навіть коли Європейський суд за скаргою 

громадянина визнає, що зміна запобіжного заходу відбулася незаконно, це рішення жодним 

чином не може змінити того факту, що провину людини у скоєнні злочину вже доведено. У 

такому разі повернення до попереднього періоду є контрпродуктивним. Саме в цій частині й 

були зафіксовані порушення Європейським судом щодо згаданих осіб. І це використовується 

переважно з політичною метою. 

— В інтерв’ю «Дню» у червні цього року тоді ще перший заступник генерального 

прокурора Ренат Кузьмін підтвердив, що на розгляді ВРЮ є звернення громадського діяча, 

потерпілого у «справі Гонгадзе» Олексія Подольського, який просив притягнути до 

відповідальності суддю Андрія Мельника. За його словами, цей суддя 2002 року сфальсифікував 

«справу Єльяшкевича» (народного депутата II і III скликань): самого судового процесу не було, 

потерпілий про нього не знав, а підозрюваний пізніше — 2006 року зізнався, що не вчиняв цього 
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злочину, визнавши свою провину під тиском. Отже, чи відомі результати перевірки діяльності 

судді Мельника? Які наслідки його можуть чекати? 

— Так. Справді, влітку цього року було розпочато перевірку дій судді. Наразі перевірка 

триває. 

— Ми бачимо, що сьогодні доля підписання Угоди між Україною та Євросоюзом про 

асоціацію та зону вільної торгівля фактично звелася до питання Тимошенко, хоч важливими є 

й інші питання. Ви, як досвідчений законодавець, яким вбачаєте вирішення питання Тимошенко 

в межах судової системи України? Чи можна створити правові основі для її лікування чи 

помилування за кордоном? 

— Найгірше, що можна придумати в цій ситуації — це зробити виняток із законів для 

однієї людини, хоч би якою поважною та важливою вона була. Це якраз і є відхід від одного з 
головних принципів демократичного, правового світу. Але для того щоб вирішити правове 

питання в контексті політичного курсу країни, можна застосувати гуманістичний акт. Політичні 
сили в парламенті повинні знайти компроміс та ухвалити рішення відповідно до законів 

Україні, яке дозволило б одній особі змінити місце проживання з лікарні Південно-Західної 
залізниці в Харкові на інше місце. Поки що чинні закони не дозволяють цього зробити. До речі, 
тут має вирішуватися питання статусу, віз... У майбутньому такі зміни в законодавстві, коли 

людина могла б виїжджати за межі країни для проведення відповідного курсу лікування, 

можуть бути корисними і для інших категорій людей — не обов’язково тільки для державних 

діячів чи політиків. 

— Сьогодні багато говорять про важливість використання європейського досвіду в 

реформуванні українського законодавчого поля. Уже багато чого зроблено, але експерти 

зазначають, що головна робота попереду. Умовно кажучи, що після Вільнюса? 

— Коли йдеться про політичну та економічну інтеграцію, то між Україною та 

Євросоюзом має бути єдина правова основа. В Україні над цим працюють із другої половини 

1990-х років усі відомства в нашій системі влади. Свого часу мені довелося створювати 

подібний відділ, а згодом і окремий департамент з питань адаптації законодавства України до 

європейського законодавства у складі Міністерства юстиції. Хочу зазначити, що ми маємо 

досить глибокий рівень адаптації, але оскільки життя будь-якого суспільства рухається вперед, 

у європейському інтеграційному об’єднанні виникають нові й нові виклики, народжується і 
новий масив нормативних актів. Тому головне завдання — вчасно їх відстежувати й 

адаптувати. Гадаю, після Вільнюса, якщо все завершиться вдало, у нас не виникатиме проблем 

з адаптацією нашого законодавства. 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/yak-rozvyazati-problemu-timoshenko 

Законопроекты о лечении заключенных за границей  

Александр Радчук, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Вчера народный депутат Анжелика Лабунская (внефракционная) зарегистрировала в 

Верховной Раде законопроект N3461 "О внесении изменений в ст .84 Уголовного кодекса о 

возможности лечения за рубежом лиц, приговоренных к лишению свободы".  

Автор документа предлагает дополнить п. 2 ст. 84 УК "освобождение от наказания по 

причине болезни" нормой, которая предоставит судам возможность отправлять осужденных на 

лечение за границу. "Решение о лечении осужденного за рубежом принимается судом на 

основании справки и заявления от медицинского учреждения, в котором заключенный не менее 

365 дней проходил непрерывное стационарное лечение, не принесшее результатов",— 

говорится в законопроекте. Принимая решение о лечении за границей, суд будет обязан также 

принять решение об освобождении осужденного от отбывания наказания по причине болезни. 

Следует отметить, что в Верховной Раде ранее были зарегистрированы два 

законопроекта народных депутатов Сергея Мищенко (внефракционный) и Николая 

Рудьковского (Партия регионов), посвященные предоставлению осужденным возможности 
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лечиться за границей. Эти документы не предполагают освобождения заключенных от 

наказания по причине болезни. 

Законопроект Рудьковского предоставляет право суду, основываясь на выводах 

комиссии Министерства здравоохранения и Государственной пенитенциарной службы, 

принимать решение о лечении заключенного за границей. При этом время лечения не 

засчитывается в общий срок приговора. 

Сергей Мищенко внес законопроект еще в июле, а в октябре его существенно изменил. 

Из документа исчезли положения, согласно которым основаниями для получения права 
лечиться за рубежом могли служить заключения специальной комиссии и выводы специалиста 

соответствующего профиля от Министерства здравоохранения, а время, проведенное на 

лечении, засчитывалось в общий срок отбывания наказания (см. "Ъ" от 3 июля). В 

доработанном законопроекте право на лечение предоставляется судом в виде отсрочки от 
отбывания наказания, а период лечения не входит в общий срок. Кроме того, вводятся 

дополнительные требования к властям страны, которая примет осужденного на лечение: 

иностранное государство должно передавать повестки в суд и другие документы 

заключенному, а также обеспечить его отправку на родину в случае принятия судом решения 

об отмене отсрочки.  

http://www.kommersant.ua/doc/2325335 

Юля виходить — вони бояться?  

Анна Даниленко, Данило Іванів, "Україна молода" 

Учорашнє пленарне засідання Верховної Ради почалося з повідомлення Голови 

парламенту Володимира Рибака про виключення зі складу фракції «Батьківщина» ще двох 

нардепів, колишніх «фронтовиків» Арсенія Яценюка — Андрія Павелка та Леоніда Сергієнка. 
Їх усунули з фракції «за зраду інтересів народу України та систематичне невиконання рішень 

фракції щодо голосувань з питань порядку денного ВР». Як писала «УМ», раніше Павелко 

разом із колегою по фракції Володимиром Полочаніновим заявляли про намір створити нову 

партію «Демократи» — правонаступницю «Фронту змін». Однак Полочанінова «за відсутності 
підстав» із фракції не виключили. 

Слід зауважити, що від початку роботи ВР 7–го скликання «Батьківщину» добровільно 

чи примусово покинули вже 11 із 101 депутата — батько й син Табалови, В’ячеслав Кутовий, 

Володимир Купчак, Олег Канівець, Віталій Немилостивий, Роман Стаднійчук, Ігор Скосар, 

Василь Кравчук, Павелко й Сергієнко. 

Відтак спікер запропонував затвердити порядок денний на тиждень, узгоджений у 

понеділок на погоджувальній раді, але депутати від опозиції виступили з вимогами затвердити 

порядок денний усієї сесії. Відмову голосувати обумовили вимогами розглянути проект 
Держбюджету, проекту про прокуратуру та питання створення тимчасової спеціально комісії з 
реформування виборчого законодавства. 

Як заявив заступник голови «Батьківщини» Олександр Турчинов, парламенту немає 
сенсу працювати, поки уряд не прозвітує з приводу затримки заробітних плат і соціальних 

виплат: «Цей уряд бюджету не має. Він припинив соціальні виплати. Не робить хоч якихось 

дій, які б нейтралізували наслідки його ж злочинних проектів. Сьогодні економіки немає. Є 

піраміда, яка може бути зруйнована вщент у будь–яку мить». У свою чергу лідер «УДАРу» 

Віталій Кличко повідомив про заборгованість уряду з соціальних виплат більш як на 2 млрд. 

грн. та запропонував терміново заслухати міністра соціальної політики Наталію Королевську. 

«Учора вони заявляли, що хочуть працювати, а сьогодні прийшли й працювати не 

хочуть. Навіть за порядок денний, який завжди традиційно голосували у парламенті, вони не 

голосують. — Голова фракції «Регіонів» Олександр Єфремов оцінив дії опозиції на брифінгу в 

кулуарах. — Для блокування в залі приводи можуть бути будь–які. Як мені здається, сьогодні їх 

(опозицію) налякало те, що просування в питанні Тимошенко може вийти на логічний шлях 

завершення». 
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За словами Єфремова, базою для компромісного рішення у справі Юлії Тимошенко 

може стати проект позафракційного Сергія Міщенка, зареєстрований зранку. Сам екс–

БЮТівець каже, що такий закон дозволить Тимошенко поїхати на лікування до Німеччини «як 

вільній людині». При цьому лідер фракції «регіоналів» зазначає, що проект Міщенка можна 

було б розглянути вже в четвер, але «тільки за умови, що за дані законопроекти будуть 

голосувати консолідовано представники опозиції». «Якщо ми будемо бачити, що опозиція не 

хоче вирішувати це питання, то в нас голосів у самих немає. Комуністи за дані питання не 

голосують», — уточнив Єфремов. 

Водночас Арсеній Яценюк зробив заяву, яка наштовхує на думку про справедливість 

підозр Єфремова щодо боязні лідерів опозиції нарешті вирішити «проблему Тимошенко». 

«Проектом передбачено лікування засуджених практично, як відбування покарання, а крім 

цього, цей термін не зараховується до загального терміну покарання, в даному разі до семи 

років ув’язнення [Тимошенко], — сказав Яценюк про напрацювання Міщенка. — Мені 
здається, що це, скоріше, проект якоїсь Банкової. Тому я звертаюся до Президента і Банкової. 
Припиніть ці політичні ігрища. У вас є свій варіант, то вийдіть з ним відкрито. І на цьому 

варіанті мав би стояти підпис Віктора Януковича з підписами Кокса і Кваснєвського та підписи 

опозиції. А все інше — це ігрища для того, щоб відтягнути час і потім зіграти у гру «хто 

винен». 

Опозиція, як видно, на компроміс іти не бажає — Яценюк ще раз заявив, що в прийнятті 
закону про лікування ув’язнених за кордоном узагалі немає потреби — все це й так нібито 

прописано в законодавстві. Хоча вже й представники ЄС вимагають ухвалити такий 

законодавчий акт. 

Сама Юлія Тимошенко, за словами її соратників, згодна і на «часткове помилування», 

яке пропонує спостережна місія Європарламенту у складі міністрів закордонних справ Карла 

Більдта та Радослава Сікорського. 

За словами Яценюка, опозиція буде реєструвати свій законопроект про прокуратуру, 

який отримав схвалення Венеціанської комісії. І в цьому питанні «єврокомпроміс» між 

фракціями опозиції та Партією регіонів, з якого у вересні почалася ця сесія ВР, також 

зруйновано. Асоціація з ЄС на листопадовому саміті у Вільнюсі — під загрозою. 

ПРО ЩО ПРОЕКТ МІЩЕНКА 

Позафракційний нардеп Сергій Міщенко пропонує внести пункт «хвороба засу-дженого, 

що потребує лікування за кордоном» до підстав отримання відстрочки виконання вироку, якщо 

тільки претендент на її отримання не засуджений за тяжкий чи особливо тяжкий злочин із 
застосуванням насильства. 

Законопроектом пропонується передбачити, що суд у зв’язку з хворобою засу-дженого 

може відстрочити покарання особи на строк її лікування за кордоном. 

Разом зі встановленням судом терміну відстрочки має бути подана письмова згода 

держави, в якій планується проходження лікування засудженого. 

Також засуджений має подати медичний висновок, який підтверджує необхідність його 

лікування за кордоном, та взяти зобов’язання НЕ ВІДЛУЧАТИСЯ з відповідної лікувальної 
установи без дозволу суду. Після закінчення цього строку засуджений зобов’язаний 

повернутись в Україну для подальшого відбування покарання. 

Суд може припинити дію відстрочки, «якщо засуджений ухиляється від лікування або не 

виконує взяті на себе зобов’язання». Термін відстрочки у загальний строк відбування покарання 

пропонується не включати. 

КОНТАКТИ 

Учора зустрічі з політиками та державними лідерами в Києві проводили одразу дві пари 

високопоставлених представників Євросоюзу. Співголови Моніторингової місії 
Європарламенту Александр Кваснєвський і Пет Кокс обговорили з Прем’єром Миколою 

Азаровим виконання Україною умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

12 

Євросоюзом. Зокрема, йшлося про прийняття так званих євроінтеграційних законопроектів, 

визначених планом дій. 

А міністри закордонних справ Польщі та Швеції — Радослав Сікорський і Карл Більдт 
— мали важливі зустрічі з Президентом Віктором Януковичем, Прем’єром Азаровим, главою 

МЗС Леонідом Кожарою та лідерами опозиції. 

В інтерпретації Арсенія Яценюка, Євросоюз нібито виступає категорично проти 

вірогідного виїзду Юлії Тимошенко для лікування за кордон за рішенням суду про відстрочення 

відбування покарання. «Навіть якби сама Тимошенко погодилася на такий варіант, то на це не 

згоден Європейський Союз. Ключова вимога Європейського Союзу — це припинення 

політичних переслідувань, а не їх відстрочення», — сказав Яценюк журналістам. При цьому, 

нагадаємо, минулого тижня у Страсбурзі «місіонери» ЄС презентували компромісний варіант 

— зі своєрідними «лікувальними канікулами». 

При цьому партія «УДАР», як заявив на зустрічі з Більдтом і Сікорським Віталій 

Кличко, готова підтримати будь–яке рішення, що буде прийнятним для європейських партнерів 

та реально розблокує шлях до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2354/180/83768/ 

Сергей Кивалов: «Сегодня в Высшем совете юстиции был плодотворный день»  

Судебно-юридическая газета 

На очередном заседании Высшего совета юстиции были приняты многочисленные 

кадровые решения. Назначили председателей нескольких апелляционных судов. В частности, 

Одесский апелляционный хозяйственный суд возглавила Наталья Морщагина. Главой 

апелляционного суда Тернопольской области стал Игорь Ваврив, Львовской области – Петр 

Каблак, Полтавской – Андрей Рябишин.  

«Сегодня у нас был плодотворный день. Мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с 

назначением на административные должности, – рассказывает член ВСЮ, председатель 

Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия Сергей Кивалов. – 

Это вопросы, связанные с увольнением судей по общим основаниям, с увольнением по 

состоянию здоровья и вопросы, связанные с увольнением за нарушение присяги. Такая, 

насыщенная повестка дня. Сегодня 40 человек были назначены на разные административные 

должности. Так же рассматривались вопросы и увольнения судей. И по, так сказать, «мирным 

основаниям» – по заявлению об отставке или по состоянию здоровья. И по увольнению за 

нарушение присяги судьи. Такие кандидаты есть. Видимо, без этого нельзя. Мы сделали все, 
чтобы создать и независимость для судей, приняв закон «О судоустройстве и статусе судей». И 

в то же время, нужно, чтобы судьи четко знали: если они принимают заведомо неправосудные 

решения, они обязательно будут уволены». 

По словам политика-юриста, ВСЮ ежегодно увольняет десятки судей. Так 

конституционный орган реагирует на судей, нарушающих присягу или принимающих заведомо 

неправосудные решения. 

Так же ВСЮ дал рекомендацию кандидату в судьи. Теперь он должен быть назначенным 

Президентом Украины.  

«Напомню, что Высший совет юстиции – единственный орган в стране, который дает 
рекомендации Президенту Украины на назначение на должность судьи, – уточнил Кивалов. – 

Думаю, что все вопросы, которые приняты были, они пойдут на пользу независимости судей». 

http://sud.ua/news/2013/10/22/56150-sergej-kivalov-segodnya-v-visshem-sovete-yustitsii-bil-

plodotvornij-den 
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Інтернет-ЗМІ 

Блокування роботи парламенту: опозиція говорить і заговорюється?  

ForUM 

У вівторок, 22 жовтня, робота українського парламенту була зірвана. На ранковому 

засіданні за порядок денний на поточний пленарний тиждень, прийнят ий напередодні на 

Погоджувальній раді, проголосували всього 202 депутати із 226 необхідних. Опозиційна 

більшість не підтримала розклад роботи на найближчі робочі дні. Не зупинило опозиціонерів 

навіть те, що два законопроекти, які виносяться на розгляд Верховною Радою цього тижня, – ті, 
які Україна повинна прийняти у рамках підписання Угоди про асоціацію з Європейським 

союзом. Зокрема, це закон про прокуратуру, а також про внесення змін у закон про вибори 

народних депутатів. 

Незважаючи на незаплановані перерви та ініційовану спікером парламенту 

Володимиром Рибаком нараду з головами парламентських фракцій і представником Президента 

у парламенті Юрієм Мірошниченком, ранкове засідання йому довелося достроково закрити. 

Не увінчалися успіхом і наступні спроби затвердити порядок денний. У підсумку голова 

ВР, переконавшись, що консенсусу досягти не вдасться, достроково закрив і вечірнє засідання 

парламенту. 

Про те, як розцінюють таку поведінку української опозиції у депутатських колах, ForUm 

дізнавався у народних обранців. 

Олесь Доній, народний депутат України (позафракційний): 

- Таке відчуття, що сьогодні були погоджені дії між опозиційними фракціями і частиною 

групп усередині влади, оскільки це був спільний саботаж, коли не було голосування навіть за 

технічні питання порядку денного. Це були явно спрямовані дії проти Кабінету Міністрів. Як 

правило, після непрозорих кулуарних домовленостей тертя зникають, і на публіку вони не 

виносяться. Я думаю, що чи сьогодні, чи завтра порядок і на день, і на тиждень буде 

затверджено. Такі домовленості, як правило, не публічні і не належать до тих речей, які 
проголошують з трибуни. 

Владислав Лук’янов, народний депутат України (Партія регіонів): 

- Сьогодні був дуже поганий приклад для громадян України. На парламент витрачається 

близько 300 млн грн щороку, навіть більше, а депутати поводяться, як маленькі діти у 

пісочниці. Той закон включили, той не включили. Я думаю, що у виборців є можливість дати 

оцінку роботі фракцій, оцінюючи результати голосування. Я думаю, що до четверга робота 

налагодиться. 

Сергій Міщенко, народний депутат України (позафракційний): 

- У такій ситуації необхідно сідати за круглий стіл і домовлятися. Якщо немає бажання 

працювати - розпускатися. Якщо не хочете працювати - чому люди повинні платити зі своєї 
кишені гроші на Верховну Раду, яка не хоче працювати? Але в тому, що опозиційні депутати не 

проголосували за порядок денний, напевно, найбільша частка вини влади. Оскільки там такі 
провокаційні законопроекти стоять, сьогодні немає законів, які стосуються євроінтеграції 
взагалі. Немає законопроектів, які вимагала опозиція на погоджувальній раді. Тому нічого не 

розглядається, бо опозиція проти такого порядку денного. Але голосів для затвердження немає 
ні у регіоналів разом з комуністами, ні у опозиції. Ось і ступор. 

Вадим Колесніченко, народний депутат України (Партія регіонів): 

- Ситуація непроста. Для всіх стало зрозуміло, що Договір про асоціацію буде 

підписаний, і що він, у першу чергу, буде більш вигідний Європі, ніж Україні, і вона це 

однозначно буде робити. Лідери меншості залишилися біля розбитого корита. Вони не на чолі 
інтеграційного процесу, вони ніякої користі народові не приносять, а мантри з приводу 

Тимошенко вже всім почали набридати. Верхом абсурду сьогодні був виступ Арсенія Яценюка, 

який заявляв, що немає необхідності приймати спеціальні закони щодо Тимошенко, ви 
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зобов'язані її звільнити тощо. При цьому його вже до початку сесії підійшли і запитали група 

товаришів: «Ти ж у вересні вже вносив проект закону про лікування Тимошенко за кордоном, у 

тому числі в цьому проекті закону ти припускав, що вона туди їхатиме як засуджена і 
повертатиметься після цього назад для продовження терміну перебування під вартою. Чому ж 

ти сьогодні так різко змінив свою точку зору і позицію? Або ти неадекватний, раз вимагаєш, 

щоб психіатри обстежували і внесли спеціально це питання у закон, або ти просто маніпулятор 

і шантажист». Природно, Яценюку на це відповісти було нічого. У першу чергу тому, що ні 
Яценюк, ні Кличко, ні Тягнибок не бажають, щоб Тимошенко вийшла із зони. Весь спектакль 

навколо цього і розігрується - показати, що вони учасники інтеграційного процесу, що вони не 

на підніжці хвостового вагона, а сидять у локомотиві і керують. І друге: вони не хочуть, щоб 

Тимошенко стала учасником політичного процесу в Україні, щоб не втратити свої можливості 
на лідерство, оскільки вони вже поділили її політичний спадок. 

Иван Попеску, голова постійної делегації Верховної Ради України у Раді Європи, 

народний депутат (Партія регіонів): 

- Ви знаєте, що, з одного боку, опозиція каже, що вона за євроінтеграцію. Вони 

прикриваються гаслами європейської інтеграції навіть тоді, коли блокують парламент, замість 

того щоб працювати. Насправді це звичайні відмовки. Це можна назвати одним словом - 

«дармоїдство», коли людина приходить на роботу, не працює, але одержує гроші. 

Що стосується євроінтеграційних законів, то у першу чергу ми повинні прийняти закон 

про прокуратуру, який пройшов уже Венеціанську комісію, але його треба провести через 
Верховну Раду, прийняти у першому читанні і, по можливості, у другому читанні. Надалі у нас 

залишаються тільки зміни у закон про вибори. Те, що відбувається навколо Тимошенко, це 

спекуляції. Рада Європи, наприклад, коли приймала якісь резолюції, завжди заявляла про те, що 

вирішувати питання Тимошенко потрібно з урахуванням існуючих правових процедур, з 
урахуванням існуючого в Україні законодавства. Замість того щоб створювати робочі групи, 

шукати якісь компроміси, вони прийняли рішення блокувати. Насправді це не допомагає 
Україні у просуванні в бік Європейського союзу. Крім того, спостерігається така тенденція, що 

як тільки в Україну прибуває або доповідач Ради Європи, або єврокомісар, відразу блокується 

трибуна, робиться «шумок», щоб висунути якісь свої вимоги. Це абсолютно неконструктивний 

підхід. У Європі, як правило, звертаються до всього парламенту - до влади і опозиції, щоб вони 

всі разом приймали ті чи інші закони. 

Олег Зарубінський, народний депутат України (Партія регіонів): 

- Умови сьогодні, дійсно, були несприятливими, тому що абсолютно невмотивовано 

частина депутатів просто відмовилися працювати. Наприклад, це небажання прийняти порядок 

денний на тиждень. 

Аргументованих причин цього, мабуть, не було. Зараз частина моїх колег просить щось 

зробити у нинішній ситуації. Більше того, з'являється все більше думок про те, що вихід 

України на фінішну пряму щодо підписання Угоди з Євросоюзом не подобається керівництву 

опозиційних фракцій. Очевидно, вони тим самим втрачають аргументаційну базу для своєї 
пропагандистської діяльності. Тому я розглядаю їхнє небажання брати участь у розгляді 
законопроектів як якесь відображення небажання позитивного завершення Україною цього 

шляху. 

Михайло Чечетов, народний депутат України (Партія регіонів): 

- Ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоб парламент працював. Опозиція 

намагається представити, що головна проблема для Європи – це Тимошенко, і намагається дати 

цій ситуації статус європейської проблеми, але це внутрішня проблема нашої країни. 

Інформаційна хвиля щодо Тимошенко поширюється по Європі, але ЄС більше 

наляканий спалахами неонацизму і антисемітизму. Європа налякана неонацистською символіки 

у Львові і на сесії Верховної Ради. У парламенті розвішали ці символи, коли проходив «круглий 

стіл» з європейськими депутатами. Європа налякана маршем навідників-ультранаціоналістів. І 
якщо хтось думає, що з допомогою цього можна ввійти у ЄС, він помиляється. Європа досі 
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вдячна радянському солдатові за порятунок від фашизму. І наш народ повинен показати 

червону картку неофашистським молодикам. 

А зараз через поведінку опозиції ми не можемо прийняти еврозакони. Ці горе-політики і 
політикани намагаються розгойдати проблему Тимошенко і перешкоджають євроінтеграційним 

прагненням України. Ми не дамо зарубати підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 

Олександр Зубчевський, народний депутат України (КПУ): 

- Це питання, перш за все, до так званих опозиційних партій: «УДАРу», «Свободи і 
«Батьківщини», які не голосують за порядок денний, попередньо затверджений на 

Погоджувальній раді. Для мене це дуже дивно, оскільки там є не тільки євроінтеграційні 
законопроекти, які мене не цікавлять. До порядку денного також включені законопроекти, які 
вносить і наша фракція, які передбачають скасування пенсійної реформи, у тому числі і 
законопроекти опозиції, які передбачають введення мораторію на закриття шкіл у сільській 

місцевості. Ось це найбільше турбує, і я абсолютно не розумію блокування з їхнього боку цих 

соціально значущих законів, яких чекають від нас люди. 

Тут йде політична гра, політична метушня, і парламент у цій ситуації стає заручником. 

Також заручниками стають люди, які чекають необхідних законопроектів. 

Це політична гра. Йде торг навколо Юлії Тимошенко, і завдання полягає в тому, щоб 

якомога більше вторгувати. Але принаймні я не чув, щоб вони наполягали на розгляді 
законопроекту щодо Тимошенко. Цього немає. Є загальні фрази і не більше того. Тобто 

питання про те, чому вони не хочуть розглядати свої ж законопроекти, краще задати опозиції. 
Ми з боку фракції комуністів готові підтримати мораторій на закриття шкіл у сільській 

місцевості. Також ми готові підтримати і будемо наполягати на розгляді скасування пенсійної 
реформи і повернення до тих вікових обмежень, які були до її прийняття. 

Ця деструктивна позиція з їхнього боку не грає на підвищення авторитету Верховної 
Ради. Вона є великим мінусом для всіх політичних партій. Ми налаштовані на роботу, ми 

готові, голосуємо за порядок денний, а вони – ні. 

Ярослав Сухий, народний депутат України (Партія регіонів): 

- Ви знаєте, останнім часом я вже перестав дивуватися. Просто ще одне питання залишив 

для себе нез'ясованим: де межа цинізму, до якої може опуститися опозиція? 

Опозиція демонструє сьогодні явне політичне безкультур'я, бо були питання, які 
називаються робочими. Вони не є політичними, від яких залежить, наприклад, якась політична 

особа. Абсолютно робочі питання. Вони за них не голосують. 

http://ua.for-ua.com/comments/2013/10/23/100015.html 

Ірина Луценко: «Янукович може помилувати Тимошенко без законопроектів»  

Главком 

До Вільнюського саміту залишився місяць. І хоч прогнози більшість експертів дають 

більш менш позитивні, стовідсотково підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС не може 

гарантувати ніхто. Дипломатам зазвичай важко говорити однозначне «так» або «ні». Але 

останнім часом саме із вуст представників країн ЄС звучить чіткий меседж, адресований країні 
в цілому і Віктору Януковичу зокрема: підписання неможливе, якщо Юлія Тимошенко 

залишатиметься за ґратами. Проте, незважаючи на обіцянку українського президента вирішити 

питання і відправити лідера опозиції на лікування за кордоном вже найближчим часом, воно, 

здається, зайшло у глухий кут. 

Місія Кокса-Кваснєвського мала оголосити фінальний звіт в Європарламенті 15 жовтня. 

Та «дедлайн» був перенесений ще на місяць. Тепер звіту чекають фактично напередодні 
самміту. Та говорити про позитивну динаміку в ситуації з політичними переслідуваннями в 

Україні поки що навряд чи доводиться. Три країни – Нідерланди, Великобританія, Швеція – 

вже заявили, що не підпишуть Асоціацію без часткового виконання схеми місії Кокса-

Кваснєвського. Тобто – без, принаймні, часткового помилування колишнього прем’єра. 
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Натомість, Віктор Янукович відповідальність за вирішення питання Тимошенко 

намагається перекласти на парламент. На зустрічі із чеським президентом Мілошем Земаном 

він запевнив, що найближчим часом до Верховної Ради буде внесений законопроект про 

лікування засуджених за кордоном. Однак, документ, що розробляється владою, містить пункт, 
згідно з яким час закордонної поїздки буде використовуватись, по-перше, виключно для 

лікування (а не для ведення активної політичної діяльності, наприклад), по-друге, не буде 

зараховуватись в загальний термін ув’язнення. Опозицію, звісно, такий варіант не задовольнив. 

Про те, як мають бути організовані «канікули» за кордоном для ув’язнених, про тиск 

європейської спільноти на Януковича, а також про те, у що може вилитись гіпотетичне 

помилування для Тимошенко розповіла заступник голови комітету Верховної Ради з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірина Луценко. 

Ірино Степанівно, чи бачите ви можливість відпустити Тимошенко на «канікули» і що 

про такі випадки говорить європейська практика? За певною інформацією, влада намагається 

накласти на німецьку сторону ряд обов’язків: Тимошенко має лікуватися, а не проводити 

конференції в Бундестазі. 

Я б не забігала би так наперед. І не робила би оці меседжі влади реальними раніше, ніж 

треба. Європейська спільнота вимагає від Януковича вирішення питання. Але у нас акценти 

зміщуються до Кримінально-виконавчого кодексу і до змін, які б дали можливість лікуватися 

засудженим за кордоном. 

В листопаді Угода про асоціацію буде підписана європейською спільнотою тільки в 

тому випадку, якщо будуть припинені політичні переслідування. І першим кроком в цьому 

напрямку має бути звільнення Тимошенко, як результат реакції на рішення Європейського 

суду. Європейський суд визнав, що Тимошенко була арештована незаконно. Відтак, увесь цей 

«справедливий» суд, який відбувався, теж підлягає сумніву. 

Влада зміщує акценти. Вона не хоче виконувати цю умову, не хоче припинити політичні 
переслідування в тому кабінеті, де вони почалися. Тому закидає в суспільство меседжі про 

справедливість, про можливість усім лікуватися за кордоном. 

Але ж навряд чи по великому рахунку ви проти того, що б ув’язнені мали таку 

можливість. 

Такі зміни треба вносити. Коли до нас приїжджав омбудсмен із Франції, він був на 

процесі мого чоловіка (екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, - «Главком»). І споглядав 

за тим, як до Луценка приїжджала швидка допомога, коли він лежав, його кололи, а процес 
продовжувався до дванадцяти ночі. Так от він тоді сказав, що враження про кожну державу 

складається з того, як вона ставиться до людей, особливо, людей в неволі. Це не тільки тюрма. 

Це і дитячі будинки, і лікарні, і психлікарні, і інтернати, і армія. Ставлення держави до людей, в 

тому числі у в’язниці, говорить все про цю державу. Бо кожен має право на життя і здоров’я. 

Це прекрасна гуманна норма. Але це не виконання вимог. Це окозамилювання і 
відволікання в сторону від цього процесу. 

Якщо говорити про можливість таких «канікул» абстрактно. Що передбачає сьогодні 

українське законодавство? Якщо період лікування не рахувати в термін ув’язнення, наскільки 

людина на тому лікуванні почуватиметься вільною? 

Якщо говорити абстрактно, не в контексті Тимошенко, то це, звісно, правильно, якщо 

людина матиме шанс поїхати на лікування в комфортних умовах. А потім повернеться в 

Україну і буде досиджувати свій строк, який не зараховується їй під час лікування. Це буде 

справедливо по відношенню до тих засуджених, які хворіють прямо там, в пенітенціарній 

системі. Тобто піддаються подвійному катуванню: хворіють, не маючи можливості 
полікуватися, і просто сидять в нашій українській тюрмі. 

З цього питання у професійних законотворців і йдуть суперечки: мають «канікули» 

зараховуватись в термін перебування за ґратами чи ні. У нас поки така норма не прописана. 

Тому не можна точно сказати, чи зможе ця людина займатися вільно тою чи іншою діяльністю. 

Думаю, ці питання має вирішувати український суд. Він має визначати статус особи на період 
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лікування. Це ж в його повноваженнях приймати юридичні рішення: відпускати, садити і так 

далі. 

Тим не менш, влада готує зі свого боку законопроект, який в принципі на тих чи інших 

умовах дозволить вивезти Тимошенко за кордон. Чому, якщо опозицію не влаштовують ці 
умови, ви не готуєте альтернативний варіант документу? Є тільки старий проект, підготовлений 

позафракційним депутатом Сергієм Міщенком, але про нього, здається, всі забули. Лише в 

Партії регіонів вважають, що його можна взяти за основу. 

Що каже Європа? Влада на чолі з Януковичем розпочала політичні переслідування. В 

даному випадку не було справедливого суду, тому сама влада повинна припинити, зняти цей 

прецедент. Тобто випустити Тимошенко. Так, ми йдемо на компроміс, і це запропонували Кокс 

і Кваснєвський. Вони ведуть перемовини між трьома сторонами: Тимошенко, Януковичем і 
Європою. 

Є всі законні підстави на сьогоднішній день, не вигадуючи нічого, не відволікаючи 

суспільство, без усяких законопроектів помилувати Тимошенко. Це той допустимий компроміс, 
про який говорить Європа, на який готова йти Тимошенко. Не треба вигадувати велосипед. Не 

треба уникати відповідальності за створення політичних процесів. Треба вміти брати 

відповідальність і визнати: так, ми боремося зі своїми політичними опонентами за допомогою 

суду, який нам по вертикалі підпорядкований, а зміни в Конституцію усугубили цю ситуацію. 

Треба визнавати: так, ми використовуємо прокуратуру в особі Кузьміна і Пшонки, щоб лякати 

цих опонентів, викидати їх з процесу. 

Хочете в Європу – вмійте визнавати свої помилки і вмійте їх вирішувати. Всі підстави є 
– була б політична воля. 

Уявімо, що для помилування політичної волі у Януковича не знайдеться. Опозиція 

проголосує за владний законопроект, згідно з яким Тимошенко зможе полікуватися за 

кордоном, а після повернення знову потрапить за ґрати Харківської колонії? 

Не хочу коментувати це питання. 

Тимошенко вже зробила заяву, що згодна і на часткове помилування. Вона свідомо 

відмовляється від можливості продовжувати свою діяльність, як політик? Але ж в 

«Батьківщині» все ще говорять про неї як про єдиного кандидата в президенти. Хоча ці слова 

віддають більше пафосом, аніж щирою вірою в реальність такої можливості. 

Помилувати можна по-різному. 

Відповім на прикладі Луценко… 

Одночасно відбулося помилування мого чоловіка і колишнього міністра охорони 

навколишнього середовища Георгія Філіпчука. Філіпчука помилували по основному покаранню 

– сидіти в трюмі, і по другому покаранню – з нього зняли заборону на право не обіймати ті чи 

інші посади, балотуватися. Луценка ж помилували тільки в частині - не сидіти в тюрмі. Але 

йому заборонено займати посади, балотуватись і так далі. 

Про що це говорить? Про те, що Тимошенко і Луценко є політичними в’язнями. Саме 

їхнього займання посад, балотування боїться Янукович більш за все. Всі інші члени уряду були 

взяті в цю когорту тільки, щоб показати, що весь уряд Тимошенко був поганий. Але це все була 

оболонка для того, щоб заховати двох політичних опонентів сьогоднішньої влади. Луценка, як 

людину яка вміє підіймати людей, і Тимошенко, як головного претендента на пост президента. 
Сама влада своєї поведінкою доводить це. 

Є інформація, що помилування Юлії Тимошенко може бути розглянути вже в четвер, 24 

жовтня. Але в Верховній Раді досі не можуть затвердити порядок денний на цей тиждень. Що 

ви знаєте? Чи постане до п’ятниці в парламенті питання Тимошенко? 

Ви самі бачите, як відбуваються тут процеси узгодження. Все надто непередбачувано. 

Але питання стоїть на порядку денному країни. Його потрібно було вирішувати ще 

вчора. Бо ще 15 жовтня місія Кокса і Кваснєвського мала звітувати, що основне питання, яке 
ставить перед нами Європа, вирішене. Звіт перенесений на 18 листопада. Тобто, фактично йде 
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гра на нервах. Янукович не хоче поступатися, розуміючи, що Європейського суду винесе 

рішення про несправедливий суд над Тимошенко. 

http://glavcom.ua/articles/14815.html 

Блоги 

Анатолій Гриценко: «Бумеранг уже повертається...»  

pravda.com.ua 

Ігор Марков – ще той персонаж, своїх агресивних антиукраїнських поглядів він навіть не 
приховує. 

Але його затримання міліцією на підставі звинувачень у побитті пікетувальників 6 

(шість!) років тому – воно так само дурно пахне. При тому, що протягом тих самих шести років, 

практично щотижня, міліція разом із беркутівцями била і продовжує бити мирних 

пікетувальників по всій країні. Нахабно і безбашенно, не зважаючи ні на вік людини, ні на 

журналістське чи депутатське посвідчення. Руками й ногами, кийками дубасять і сльозогінним 

газом отруюють. І для них – жодної відповідальності! А тут раптом – така принциповість?! 

Напевно звідси і заява Маркова про "донецьких бандитів, які організували його 

затримання", і його погроза: "Як вийду, б...дь, зубами порву того урку". А хіба Марков не знав, 

до якої фракції вступав? Не бачив, що влада творить у тій же Одесі? 

Не Марков тягнув нас до союзу з державою, де людське життя нічого не вартує, а 

силовики ще більш нахабні й безконтрольні? 

Бумеранг має властивість повертатися. І боляче б'є по голові. Того, хто його запускає... 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/grytsenko/5266f09be32cc/ 

Оксана Продан: «Правительство планирует уничтожить упрощенную систему 

налогообложения?»  

lb.ua 

В проекте Госбюджета-2014, опубликованном на Экономической правде, предусмотрено 

обязать физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога: 

1) вести книгу учета доходов И РАСХОДОВ при продаже ранее ввезенных на 

территорию Украины товаров групп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-

7118 (кроме 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 

8516, 8517, 8519, 8521-8530 (кроме 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (кроме 9009, 

9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (кроме 9404, 9405) согласно 

УКТВЭД;  

2) применять регистраторы расчетных операций при продаже ранее ввезенных на 

территорию Украины товаров групп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206,6211, 7101-

7118 (кроме 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471,8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 

8516, 8517, 8519, 8521-8530 (кроме 8524), 8548,8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (кроме 9009, 

9013, 9017, 9023, 9024), 9101,911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (кроме 9404, 9405) согласно 

УКТВЭД. 

Кроме того, проектом предполагается обязать субъектов хозяйствования вести учет 
товарных запасов относительно ввезенных после 1.01.2014 г. товаров групп 4302, 4303, 6101-

6106, 6110, 6112, 6201-6206,6211, 7101-7118 (кроме 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 

8470, 8471,8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (кроме 8524), 8548,8711, 

8716, 8901-8907, 9006-9032 (кроме 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101,911110, 911310, 9301-

9307, 9401-9406 (кроме 9404, 9405) согласно УКТВЭД, с обязательным наличием копии 

таможенной декларации либо документа, её заменяющего. 
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Это те нормы, против которых выходили предприниматели в 2010 году на акции 

протеста и которые убивают упрощенную систему налогообложения. 

http://blogs.lb.ua/oksana_prodan/235274_pravitelstvo_planiruet_unichtozhit.html 

Телебачення і радіомовлення 

Депутати не змогли домовитись навіть про порядок денний ВРУ  

5 канал, Час новин 

Андрій ЖИГУЛІН, ведучий: Верховна Рада так і не змогла узгодити, чим займатиметься 

протягом поточного тижня. Із десятої спроби депутати не проголосували за порядок денний. На 

цьому сьогоднішнє засідання закрили. Перед початком вечірнього зібрання керівники фракцій 

побували у кабінеті спікера. За словами Рибака, домовилися затвердити розклад засідань. 

Потому – голосів щоразу не вистачало. Опозиція наполягала включити до переліку 

законопроектів на тиждень проекти про проведення виборів київського міського голови та 

Київської міськради. Нагадаємо, під час ранкового засідання парламентарії не могли 

визначитися, які законопроекти розглядатимуть на цьому тижні. 

Міліція викликала на допит кандидата у депутати від "Свободи" Юрія Левченка 

Віталій ГАЙДУКЕВИЧ, ведучий: ЦВК зареєструвала ще 10 охочих стати депутатом. Це, 
переважно, представники комуністів або самовисуванці. А от до кандидата від "Свободи" Юрія 

Левченка з’явились запитання – у міліції. У "Свободі" кажуть: під Левченка почали копати, аби 

зняти його з виборів. Міліція звинувачення відкидає. Каже, покликали на допит, бо хочуть 

поговорити про акцію проти незаконної забудови. Мовляв, відкрито кримінальне провадження 

за фактом знищення майна на вулиці Жилянській. Як відомо, минулої п’ятниці місцеві 
мешканці та свободівці демонтували паркан довкола скандальної забудови. 

Юрій ЛЕВЧЕНКО, кандидат у народні депутати, ВО "Свобода": "Ми ж кілька днів тому 

демонтували незаконний паркан на незаконному будівництві в центрі Києва, у 

Шевченківському районі якраз, на вулиці Жилянській, 120-Б. Абсолютно діяли згідно закону. 

Пройшло кілька днів – вже відкрите кримінальне провадження, і вже вони сьогодні до мене в 

пів дев’ятої ранку приходять, двоє міліціонерів, і вручають повістку на допит, власне кажучи, з 
цього приводу. Де-факто, воно мені заважає займатися виборчою діяльністю". 

Наталія КАЛИНОВСЬКА, прес-секретар Шевченківського районного управління міліція 

м. Києва: "Одного із представників Всеукраїнської організації "Свобода" викликано на допит в 

якості свідка в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого слідчим 

відділом за фактом умисного знищення майна по вулиці Жилянській, 120-Б. Це жодним чином 

не пов’язано з тим, що даний громадянин буде балотуватися на виборах". 

Справа Тимошенко: дебати, заяви, зустрічі – і жодних зрушень 

Віталій ГАЙДУКЕВИЧ, ведучий: А "Ю" і нині там – черговий політичний день не 

приніс зрушення в питання Тимошенко. Арсеній Яценюк заявив, що опозиціонерка 

погоджується на часткове помилування. Віктор Янукович тягне із конкретними діями – мовляв, 

він тут нічого не вирішує, все парламент. А Верховна Рада продукує законопроекти, як 

звільнити Тимошенко, втім навіть не може сформувати порядок денний, щоб їх розглянути. Чи 

не дорівнює коефіцієнт корисної дії українського політикуму нулю за підсумками вівторка? 

Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Чи то доля екс-прем’єра розхвилювала, чи то недоля 

до роботи збаламутила, але депутати не можуть взятися за діло. Ще до обіду не дійшло – а зала 
вже порожня. Опозиція і більшість кивають одна на одну. 

Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції ПР: "Напугало, что продвижение по Тимошенко 

может выйти на логичный путь завершения. Если мы будем видеть, что представители 

оппозиции не хотят решать этот вопрос – то у нас голосов самих нет. Вы знаете, как-то вопрос 

Тимошенко со стороны оппозиции особого интереса не вызвал". 
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Арсеній Яценюк, лідер фракції "Батьківщина": "Не треба було її в тюрму саджати! А 

зараз треба її звільняти". 

Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Законопроектів для вирішення проблеми екс-

прем`єра – вже декілька. Та за жоден із них Рада поки не взялася. Нові ж – продовжують 

продукувати. 

Сергій САС, народний депутат, "Батьківщина": "З рогу достатку посипалися відповідні 
законопроекти". 

Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Автор одного із проектів – поки ще регіонал 

Рудьковський – у залі в ці дні не з’являється. Регіонали ж готові працювати на основі проекту 

поданого і вже переписаного позафракційним Міщенком. 

Сергій МІЩЕНКО, народний депутат, позафракційний: "Це закон не під одну особу – 

щоб не було ніяких інсинуацій, що цей закон писався під Юлію Володимирівну Тимошенко". 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції "Батьківщина": "Він не то що неприйнятний, він 

категорично неприйнятний! Тому що там, в тому варіанті, чітко передбачена норма, що, 

фактично, це відбування покарання за межами України, і воно ще й не зараховується до 

загального терміну, який був визначений судом, а саме 7-річне ув’язнення. Це не варіант 
Міщенка – це варіант якоїсь Банкової". 

Володимир ОЛІЙНИК, народний депутат, ПР: "Якщо людина лікується, якщо проходить 

якийсь післяопераційний період, безперечно, треба зарахувати. А якщо, наприклад, йде 

реабілітація, щоденний стаціонар, зранку - крапельниця, а після обіду – по магазинам, театрам і 
прес-конференціям... Напевно, потрібно дискусію подумати". 

Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Регіонали пропонують писати законопроект 
опозиції. Там – проти, бо певні – і звільнити, і помилувати, і вивезти на лікування можна на 

основі чинних законів. Інформацію про те, що таки підстраховуються власним проектом у 

виконанні батьківщинівця Петренка – спростовують. 

Павло ПЕТРЕНКО, народний депутат, "Батьківщина": "Не готуємо. Я займаюсь зараз 
змінами поправками до змін до Конституції в частині правосуддя. Зараз цим не займаюся в 

принципі". 

Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Позафракційна Лабунська, яка колись була у 

"Батьківщині", теж зареєструвала свій законопроект. 

Анжеліка ЛАБУНСЬКА, народний депутат, позафракційна: "Він дуже простий. Це 

доповнити статтю 84 Кримінального кодексу відповідною статтею: якщо людина, яка 

засуджена до позбавлення волі, хворіє і проходить на протязі року (365 днів) лікування в 

українській клініці, і це не допомагає, то така людина має право лікуватися за кордоном. За 

рішенням суду виноситься рішення про лікування за кордоном, і одночасно – виноситься 

рішення про помилування у зв’язку з хворобою. Вона їде вільною". 

Сергій САС, народний депутат, "Батьківщина": "Щоб звільнити Тимошенко, не потрібно 

жодних змін до чинного законодавства. Сподіваюся, що буде застосована процедура 

помилування, і це було б найбільш логічним". 

Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Надвечір вівторка до Юлії Тимошенко у лікарню 

прибула місія Кокса й Кваснєвського. А до Віктора Януковича – міністри закордонних справ 

Швеції й Польщі. 

Сергій ВЛАСЕНКО, представник Юлії Тимошенко: "Все у справі Тимошенко цілковито 

і повністю залежить від позиції Віктора Януковича, що на нього впливає – мені важко сказати. 

Напевно, на призначення цієї термінової зустрічі вплинула вчорашня заява міністрів 

закордонних справ трьох держав про те, що не буде підписана угоди про асоціацію, якщо не 

буде виконаний критерій саме припинення політично вмотивованого правосуддя". 

Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Від закордонних гостей після спілкування із 
Президентом України – ті самі сигнали: вони чекають останніх кроків. До 18 листопада. 
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Леонід КОЖАРА, міністр закордонних справ України: "З українського боку є міцна воля 

для того, щоби втілити зміни, необхідні для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Ми 

очікуємо, що результати місії Кокса-Кваснєвського будуть позитивними". 

Радослав СІКОРСЬКИЙ, міністр закордонних справ Польщі: "Ми на останніх 100 метрах 

марафону, часу лишилося дуже мало, натомість ризик непідписання угоди про асоціацію 

значний. Я як міністр закордонних справ Польщі сподіваються, що нам не доведеться чекати на 

Україну ще наступних 300 років". 

Карл БІЛЬДТ, міністр закордонних справ Швеції: "Я вам скажу те, що сказав 

Президенту Януковичу: якщо місія Кокса-Кваснєвського дасть зелене світло, то буде зелене 

світло для України. Я не хочу обговорювати гіпотетичні плани – їх було чимало, а нам потрібен 

результат". 

Медична тема актуальна й у Верховній Раді  
ICTV, Факти 

Олена ФРОЛЯК, ведуча: Медична тема актуальна і в політичному житті країни. 

Парламент і найвище керівництво думають, як юридично бездоганно відправити за кордон 

лікуватися екс-Прем'єрку Юлію Тимошенко. Народні депутати мають ухвалити відповідний 

закон. І сьогодні більшість уже припустила, що за основу можуть взяти варіант 
позафракційного депутата Міщенка. Він пропонує лікарняні канікули за рішенням суду, без 
зарахування в тюремний термін часу, використаного на лікування. Регіонали готові розглядати 

цей документ. Але за участі опозиції, яка продовжує наполягати на помилуванні. Сьогодні це 

питання ключове і на зустрічах у Києві міністрів закордонних справ Швеції та Польщі з 
Президентом, Прем’єром та лідером опозиції. І буквально зараз в ці хвилини Олександр 

Квасневський і Пет Кокс перебувають на зустрічі у Юлії Тимошенко у Качанівській виправній 

колонії. 

Кореспондент: Юлі Волю назавжди, чи лише на час лікування. Не тільки Україна, а й 

Європа заплуталася. Розплутувати клубок українських інтриг приїхали міністри закордонних 

справ Польщі та Швеції. Найперше вони зустрілися із Прем’єром. Микола Азаров запевнив – 

усе іде за планом. 

Микола АЗАРОВ, Прем'єр-міністр України: "Поцес подготовки идет, на мой взгляд, 

нормально ". 

Кореспондент: У раді вважають інакше – законопроектів про прокуратуру та виборчий 

кодекс так званого європакета в очі ніхто не бачив. Тому опозиція відмовилася голосувати за 

тижневий порядок денний. Ранкове засідання зірвано. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради Україні: "На узгоджувальній раді ми 

визначили, що затвердимо тижневий порядок денний". 

Кореспондент: Опозиції гне свою лінію, точніше тимошенківську. Вона згодна на 

помилування. Саме на цьому і наполягає Євросоюз, - заявив Арсеній Яценюк після зустрічі 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фрації ВО "Батьківщина": "Навіть якщо би вона сама на це 
погодилася, то на це не погоджується Європейський союз. Тому що ключова вимога 

Європейського союзу – це зупинка політичних переслідувань. Не перерва в політичних 

переслідуваннях, а зупинка політичних переслідувань". 

Кореспондент: Позафракційний Сергій Міщенко переконує, що деякі країни Європи не 

проти іншого покарання – лікарняних канікул з від строчкою лікування. Це передбачено його 

законопроекті народний депутат України: "Це закон не під одну особу. Щоб не було ніяких 

інсинуацій, що цей закон писався під Юлію Володимирівну Тимошенко це писалося для тих 

громадян, які в жахливих умовах знаходяться в наших тюрмах, які не можуть отримати 

відповідне лікування". 

Кореспондент: Варіант з лікуванням більше подобається і регіоналам. Вони не проти 

проголосувати законопроект Міщенка. Але тільки разом з опозицією. 
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Олксандр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "У нас есть за базу законопроект, 
который Мищенко, я его посмотрел вчера. Есть некоторые вопросы, которые ну у меня 

вызывают определенные для дискуссии. Но вцелом этот документ может быть взят как базовый 

для рассмотрения и движения вперед". 

Кореспондент: Інші варіанти, аніж помилування, - це спроба зволікання, - упевнена 

опозиція. Цю думку вони озвучили міністрам закордонних справ Польщі та Швеції – євро 

посланці пішли з’ясовувати до Президента країни. Зустріч тривала на годину довше 

запланованого. Міністри висунули вимогу – рішення у справі Юлії Тимошенко має бути до 18 

листопада. Часу для блефу більше немає, заявив Радослав Сікорський. А Карл Більд одразу 

після зустрічі з Президентом у своєму твітері написав, що асоціація з ЄС залежить від місії 
Кокса-Квасневського. Міністри перевели стрілки. 

Сегодня в Раде спорили и выступали, но ничего принять не смогли  

Интер, Подробности 

Кристина СУВОРИНА, ведущая: Олимпийский принцип в Верховной Раде: главное - не 

результат, а участие. Целый день депутаты заседали, совещались, выступали, но так и не 

смогли рассмотреть хотя бы один законопроект. Даже те, что срочно нужны для подписания 

Соглашения с Евросоюзом. Почему - знает Валентина Левицкая. 

Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: В Мариинском парке у Верховной рады 

физкульт-минутка: молодежь пропагандирует европейские ценности. Правда, объяснить, что же 

их привлекает в Европе, молодым людям сложно. 

Парень: "Мы – за евроинтеграцию. Это пойдет на лучшую сторону". 

Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: С другой стороны парламента - противники 

евроинтеграции. Хоть и более разношерстная публика, зато более подкована в политических 

вопросах. 

Тарас ТИХКОНЯН, активист общественной организации "Суть времени": "То, что 

прописано в договоре, приведет к среднесрочной перспективе к краху ряда отраслей". 

Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Та же риторика и в самой Раде. Коммунисты 

пугают гей-парадами на Крещатике и клеймят власть за экономические просчеты. 

Петр СИМОНЕНКО, народный депутат Украины, лидер фракции КПУ: "Казна порожня, 

промислове виробництво падає, зростає приховане безробіття, і це все призводить до того, що 

місяцями людям затримують зарплату". 

Виталий КЛИЧКО: "Загальна сума боргів вже перевищила два мільярди гривень. А 

влада виганяє у неоплачувані відпустки вчителів, лікарів, працівників соціальної сфери". 

Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Срочно вызвать в парламент министра 

соцполитики требует оппозиция. Иначе работы не будет. Регионалы и коммунисты пытаются 

проголосовать повестку дня на неделю, но тщетно. Лидеры фракций уходят на совещание, 

через час вроде бы договорились, но голосов чтобы начать работать - снова не хватает. Еще две 

безуспешных попытки проголосовать - и уставших от активного ничегонеделанья депутатов 

отпустили на обед. Регионалы заподозрили: оппозиция тянет время, не желая в парламенте 

решать вопрос Тимошенко. 

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

"Они делают все возможное, чтобы заблокировать, потому что бояться, что мы продвинемся по 

вопросу, который ни одному из них не выгоден. А нужен ли им вообще законопроект по 

Тимошенко? 

Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Хотя вчера внефракционный депутат Сергей 

Мищенко зарегистрировал законопроект, который предоставляет заключенным возможность 

выезжать на лечение за рубеж. Но при этом время лечения не засчитывается в срок отбывания 

наказания. 
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Арсений ЯЦЕНЮК, народный депутат Украины, лидер фракции "Батьківщина": "Він не 

те, що неприйнятний, він категорично неприйнятний". 

Сергей МИЩЕНКО, народный депутат Украины, внефракционный: "Це якраз компроміс 

між тим, щоб цей термін не зараховувався, тому що це існує в європейських законах". 

Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: После перерыва еще четыре попытки 

определиться с повесткой на неделю. Уж сколько вариантов не перепробовали - ни на один не 

хватило голосов. Как ни старались лидеры фракций, сколько не ходили на переговоры, а начать 

слаженную работу сегодня так и не смогли. Договориться не помог даже обеденный перерыв. 

На этом и разошлись до завтра. 

Гість студії - Вадим Колесніченко, народний депутат, фракція Партії регіонів  

ТВі, Сьогодні 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Чи готовий парламент вирішити долю Юлії 
Тимошенко? Про це ми говоримо із гостем студії. Це народний депутат України від фракції 
Партії регіонів Вадим Колесніченко. Вітаємо вас. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Добрый вечер". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Перше запитання. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні 
6 разів не могли проголосувати за порядок денний? У мене особисто складається враження, що 

відбувається затягування розгляду законопроектів щодо лікування ув’язнених за кордоном. В 

тому числі Юлії Тимошенко. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Ну вы правы, для 

всех сегодня стало очевидно, особенно после достаточно странных выступлений 

представителей меньшенества ,что лидеры этого меньшенства категорически не желают, чтобы 

Тимошенко вдруг случайно оказалось на свободе, и стала активным политическим игроком". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Ну це якась дивна заява. Невже виглядає так, що 

опозиція цього не хоче? Може фракція Партії регіонів? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Это же очевидно. 

Если человек желает освобождения своего руководителя, он делает для этого шаги. А 

бессмысленные заявления, которые, например, сегодня Яценюк демонстрировал, вы знаете, это 

в пору обратиться к медикам, чтобы они проанализировали суть этих заявлений. Потому, что 

если он с утра делает комментарий о том какой замечательный законопроект Мищенко, то 

после этого он делает демонстративные заявления, которые ну честно говоря, даже юристу-

первокурснику на голову не налазят. Это говорит только об одном – что они безусловно не 

желают того, чтобы Тимошенко вылечилась". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Ви кажете, якщо людина бажає звільнення свого 

керівника. Але яке ж це звільнення, якщо людину хочуть відправити на лікування за кордон. 

При чому той термін, який вона там перебуває, не враховується у загальний термін, що вона 

відбуває покарання? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Ну вы знаете, а 

кто сказал, что Тимошенко должна быть освобождена как невинная дамочка? Вся страна 

страдает сегодня. Минус 12 миллиардов долларов благодаря подлогу документов. И мы что 

должны согласиться с тем, что мы будем ее праздновать и может быть день празднования Дня 

рождения определим. Если меньшенству хочеться вылечить мнимого больного, они должны 

проявить этому волю. Тем более, Президент четко заявил – если меньшенство предложит 

проект закона, то Партия регионов даст свои голоса в случаи консолидированного голосования 

всеми представителями меньшенства". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Президент свого часу заявляв, що він звільнить Юлію 

Тимошенко, а Європа зараз вимагає, щоби він виконав цю обіцянку, він переклав всю 

відповідальність на парламент. 
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Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Ну все так, но 

чуть-чуть не так". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Ну в Європі ж він говорив про це. 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: А як? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Янукович сказал 

дословно – "мы решим вопрос Тимошенко. Я беру на себя обязательство решить вопрос 

Тимошенко". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Так, а як його можна вирішити, коли компромісу 

немає? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Та при чем 

компромисс? У нас не выборочное правосудие. Если только Янукович вздумает нарушить 

конституцию, закон, это будет выборочное правосудие. Это непростительное нарушение 

Конституции". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Скажіть, от в принципі, ваша фракція за те, щоби 

підписати Угода про асоціацію, правильно? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Мы выполняем 

закон об основах внутренней и внешней политики". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Європа в принципі так само готова на цей крок. Але 

міністри країн уже чітко заявляють, що якщо Тимошенко випустять на лікування, а не буде 

скажімо часткового помилування, тоді вони не готові підписати цю Угоду про асоціацію. Що 

більше хоче Україна – не відпустити Тимошенко чи підписати Угоду про асоціацію? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Вы знаете, в 

соглашении с Украиной больше заинтересована Европа и Америка чем Украина, если уже на то 

пошло. Это первое. И второе – если нас обвиняют в двойном правосудии, либо выборочном 

правосудии. То нас понуждают демонстративно и цинично именно к выборочному правосудию. 

Потому что ни одна страна в Европе не определяет порядок лечения своих заключенных за 

рубежом. Есть пример, раз мы так евроинтегрируемся, пример Польши, которая для нас 

является образком, где есть порядок лечения вне пенитенциарной системы тех заключенных, 

которые не могут в рамках тюремных больниц это лечение получить. Что самое главное – это 

определяется решением суда, что мы можем взять за основу. И самое главное – строк лечения 

за пределами тюремной больницы, либо тюремного заключения не зачитывается в строк. Самое 

интересно, на сегодня у них более 600 беглецов, которые находятся в государственном розыске, 
которым суд дал право лечиться за пределами тюремного сооружения. Так что и этот пример 

тоже есть. Поэтому отдельно закон для Тимошенко готовить никто не будет. У нас страна, где 

все ровны. Поэтому законопроект о праве лечения заключенных за пределами границы мы 

можем принять, если его нам предложат и подготовят. Но опять же, не по решению Президента, 
ни по решению парламента. В этом то и вся соль. А исключительно по решению суда. И вдруг 
наш заключенный, который будет лечиться за пределами государства, вздумает не 

возвращаться, по закону о экстрадиции, его должны доставить в кандалах из того государства, 
где он будет прятаться от правосудия. Это первое. И второе – для нас должно быть четко 

понятно и очевидно. И населения Украины тоже должно понимать. Принимая такой закон, мы 

даем возможность богатым провести строк заключения на Канарах. Мы тоже должны четко 

понимать чем это для нас может закончиться. Это будет не тюрьма. Это будут условия для 

лечения наших богатых обеспеченных заключенных, и достаточно в тех условиях, которые ну 

не соответствуют стандартным условиям для всех заключенных в нашем государстве". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Пане Вадиме, а як в такому разі довіряти Віктору 

Федоровичу Януковичу, коли він сказав, що питання Тимошенко буде вирішено. І нам навіть 

сказали про те, що 18 листопада – це крайній термін. На цьому наголосили міністри 

закордонних справ, які сьогодні були в Україні. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Ну вы знаете, это 

право министров иностранных дел делать различного рода заявления. Это первое. Второе – 
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вопрос освобождения госпожи Тимошенко не находится в списке Фюле. Есть вопрос о решении 

вопроса". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Лікування за кордоном. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Так мы не 

возражаем, но Президент не имеет права освобождать заключенного. Это только право 

парламента сделать такой закон. Меньшенство не жалеет этого проекта закона предлагать. Тем 

более объявляет – давайте нам освобождение. Знаете, циничные фразы по поводу того, что кто-

то согласен на частичное помилование, вообще где в мире существует частичное помилование? 

Мы уже слышали, простите, фразу "немножечко беременная". Это примерно от туда же. Нет 
частичной амнистии, нет частичного помилования. Есть порядок определенный законом. И ни 

один Президент в рамках этих полномочий, компетенции на это права не имеет". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Але він переклав це право на парламент. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Он ничего не 

перекладывал". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Він сказав – якщо парламент ухвалить законопроект, 
він його підпише. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Естественно". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Виглядає так, що вже 2 законопроекти від 

позафракційних депутатів подані, від фракції Партії регіонів немає такого. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "А мы не будем его 

подавать. Потому что Партия регионов четко однозначно уверена, что Тимошенко является 

преступница. Мы уже с вами определись – подделка документов привела к потери денег. Мы на 

сегодня 12 миллиардов долларов уже потеряли. Плюс на ходу еще 10 миллиардов долларов 

штрафных санкций за недобор газа. Это нам придется еще платить". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Скажіть, я просто хочу зрозуміти, з Тимошенко 

питання зрозуміле, добре. Янукович міг би її або повністю помилувати. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Не может. Есть 

закон об амнистии, где четко сказано и о помиловании. Где нужно пройти не менее половины 

строка, обратиться с личным ходатойством, самое главное, и выполнить штрафные санкции, 

которые определены судом". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Ну грубо кажучи, знаєте, завтра міг би відбутися суд, 

Тимошенко скоротили термін до 4-х, а 2 вона вже проела 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Не имеет права. 
Тимошенко, она могла сделать исключительно в рамках правовой процедуры. Она 

предусмотрена". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Питання все-таки до Угода про асоціацію. За логікою, 

про що ви зараз говорите, Угода у Вільнюсі підписана не буде. Правильно? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Я не сомневаюсь, 

что она будет подписана, если она будет подписана, то исключительно благодаря усилиям 

коммунистов и меньшенства". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: А яким чином вона буде підписана, якщо Європу не 

влаштовує те, що Тимошенко не відпустять на лікування? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Во главе с 

Яценюком, Тягныбоком и Кличко". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: А яким чином вона буде підписана, якщо Європу не 

влаштовує те, що Тимошенко буде відпущена на лікування, а помилувати її не можна? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "В списки Фюле 

нет указания об освобождении Тимошенко. Потому что в таком случае нужно 4-х экс-премьер-

министров, которые в Европе сегодня объявлены уголовными преступниками, освободить от 
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ответственности. Вы знаете, я за стандарты, но знаете, относиться к Украине как к туземной 

стране, лично я тоже не позволю". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Ну дивіться, список Фюле – це список Фюле. Ми зараз 
говоримо про те, що якщо хоча би одна країна висловиться проти, то відповідне рішення 

підписано не буде. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Вы знаете, А у 

меня в этом случае возникает закономерный вопрос – представители меньшинства постоянно 

говорят, что жалобу Тимошенко на приговор украинского суда принял Европейский суд по 

правам человека к рассмотрению. И вот уже буквально в ноябре он ее оправдает и признает 

незаконно осужденной. Так в чем проблема? Давайте, отправляйте в рамках закона за пределы 

Украины. Извините, все же я закончу. Не мешая ничем ваша богиня, не мешая евроинтеграции 

Украины, и после этого ЕСПЧ на белом коне вернет госпожу Тимошенко кандидатов в 

Президенты сюда в Украину. Возможен ход? Возможен! Но значит он не устраивает ни Кличко, 

ни Яценюка, ни Тягныбока. Все очень просто. Они давно уже поставили на ней крест". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Скажіть, а фракцію Партії регіонів, Президента 

Янукович влаштовує? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Что именно?" 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Ця ситуація. Ви кажете, що звільнення Тимошенко не 

влаштовує ні Тягнибока, ні Кличка, ні Яценюка. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "И нас тоже это не 

устраивает. Но если от нас жаждут, и Президент дал слово, он его готов выполнить. Поэтому он 

сказал, естественно Президент Украины поддерживает". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Так, а як він його виконає? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Только в рамках 

действующего закона и Конституции. Полномочия Президента не распространяются на 

деятельность законодательного органа. Поэтому он обратился к парламенту с просьбой. И 

фракция Партии регионов готова дать голоса, которых не хватает у фракции "Свободы", 

фракции "Батьківщини" и фракции "Батьківщини", если они консолидировано проголосуют и 

поддержат проект закона. Мы дадим недостающие голоса. И Президент готов это подписать. 

Поэтому вопрос не к нам. А к тем, кто считает, что она якобы незаконно осуждена и самое 

главное, что ей крайне необходимо лечение. Вот на лечение они же сами и не хотят ее 
отпустить". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Скажіть, а що для України важливіше на сьогоднішній 

день – вибіркове правосуддя чи підписання Угоди про асоціацію?". 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Вы знаете, во 

время войны погибают миллионы людей. Но для семьи, у которой убит ребенок, он является 

самым важным. Поэтому для нас каждое правило, которое является важным, оно главное". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Багато сімей в цій ситуації пішли би на жертву. Ми 

знаємо непоодинокі приклади цього в світі. Так в мене питання – регіони України готові піти на 

якусь жертву заради асоціації? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Единожды 

обманувши, предавши или отступивши кто ж тебе поверить? Достаточно того, чтобы только 

один камень в фундаменте евроинтеграции был фальшивый либо ложный. После этого все 

здание рассыпиться. Мы должны это понимать, если мы занимаемся строительством. Поэтому 

либо все стандарты, либо вот здесь мы колбасу резали, а вот здесь сало заворачивали. Либо мы 

евроинтегрируемся в рамках общих обязательных для всех требований". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Тобто Партія регіонів готова закрити очі на підписання 

Угоди про асоціацію, і все ж таки діяти по правосуддю? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Мы готовы 

наступить на горло своему требованию к тому, что Тимошенко должна сидеть в тюрьме. Мы 

понимает, что человек вероятно может быть болен, и мы готовы ей дать возможность лечиться 
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за пределами украинского государства. Но не Тимошенко, а для всех наших заключенных. Это 

нормальная норма обеспечивает защиту прав человека". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Пане Видиме, останнє запитання – тоді на вашу 

думку, яка далі розвиватимуться події? Сьогодні 6 разі Верховна Рада не проголосувала за 

порядок денний і не працювала. А далі що? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Ну это была не 

принципиальная норма. Потому что она может и не голосовать за повестку дня". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Ну, але не працювала Верховна Рада через це. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Ну просто есть 

очевидные вещи. Мы публично демонстрируем евросообществу и украинскому государству, 

что представители меньшенства не желают голосовать за проекты законов, которые касаются 

евроинтеграцией, и увидели требования представителей меньшенства. Они никоем образом не 

касаются той же самой Тимошенко Они о чем угодно, но только не об этом". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Ну, а завтра, після завтра як будуть розвиватися події? 

Теж так само? 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Мы не будем 

мешать представителям Меньшенства показывать свою гнилую сущность". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Ну виглядає так, що в просто вмили рук и і все. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "А вы что 

предлагаете кому-то лица бить? У меня как бы нет желания кого-то там ломать". 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Дійти компромісу. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "А мы очень 

компромиссно играем. Вы не обратили внимание? Мы готовы наступить на горло своему 

пониманию правосудия для всех. Мы готовы сделать законопроект, который по сути открывает 
ворота Тимошенко, открывает ворота наших тюрем сотням заключенных, которые находятся 

там по праву, но они заплатят деньги, и будут находится весь период тюремного заключения на 

Канарах, отдыхать. Мы это тоже понимаем". 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Дякую. Дякуємо, пане Вадиме. А глядачам нагадаю, 

що це був народний депутат України від фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко. 

Юрій Сиротюк: «У нас нема Київради, а є диктат більшості»  

Радіо Свобода, Політика 

Три політичні сили – «Свобода», «Європейська партія України» та «Батьківщина»  

подали свої заявки на проведення 23 жовтня акцій біля Київради, де заплановане пленарне 

засідання. Як повідомили у Департаменті суспільних комунікацій КМДА, ВО «Свобода» планує 

залучити до пікетування тисячу людей, «Європейська партія» має вивести на мітинг близько 

півтисячі  і «Батьківщина» – півтори. Народний депутат від ВО «Свобода » Юрій Сиротюк 

переконаний, що Київрада працює нелегітимно і опозиційні сили вчергове спробують запобігти 

роботі нинішнього складу Київради. 

– Пане Сиротюк, чи очікуєте Ви силового протистояння, як було під час попередніх 

пікетувань? Принаймні, вдосвіта ми мали можливість спостерігати металевий паркан біля 

КМДА і кілька автомобілів спецпризначенців… 

– Ми жодного разу не очікували силового протистояння біля Київської міської ради. 

Хотів би нагадати, що місцеве самоврядування, як і право на місцеве самоврядування захищене 

Конституцією України. В Конституції чітко вказано, що місцеве самоврядування на рівні 
місцевих рад проводиться відкрито і публічно. 

Будь-який громадянин, а не лише депутат мав би право потрапити на засідання 

Київради, але сьогодні не буде жодного засідання Київради: у нас нема Київради, термін її 
повноважень вичерпався. В нас є крах місцевого самоврядування, в нас є диктат більшості. 
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Ми розуміємо, що влада припинила своє існування. Потрібно було призначати вибори , 

проводити вибори до міської ради і вибори міського голови, тоді б ми зберегли місцеве 

самоврядування. Але у нас вже півкраїни живе без місцевого самоврядування – 5 мільйонів 

українців. 

– Пане Сиротюк, тим не менше, вже не вперше намагається опозиція зупинити 

засідання Київради, але воно все одно відбувається. Чи є якісь легітимні в нинішній ситуації 

механізми впливу? Скажімо, альтернативна Київрада, як свого часу пробувала влаштувати 

парламентська більшість з виїзним засіданням Ради? 

– Це не є альтернативою. Альтернативою є негайне призначення виборів депутатів 

Верховної Ради України. Хотів би нагадати, що це не «баронське» право парламенту, а його 

обов’язок: щойно припинила свою діяльність будь-яка місцева рада, парламент зобов’язаний 

призначити вибори. Вчора опозиція вимагала поставити це питання на голосування і ми бачили, 

що парламентська більшість на це не йде, а натомість виставляє проти людей «Беркут», готує 
чергові провокації і фактично проводить діяльність в Києві, як проводили німці чи більшовики 

в умовах окупації. 

Як називається діяльність влади, яка захищена (як Ви кажете) залізними парканами, 

захищена тисячами беркутівців? Від кого вони захищаються, від місцевої громади? 

Очевидно, що в народу відібрано право на самоврядування. Є два варіанти: варіант 
перший – парламентський, коли схаменеться парламентська більшість і «межигірський злодій» 

перестане красти у громадян право вибору і дасть наказ парламентській більшості 
проголосувати за вибори до органів місцевого самоврядування в Миколаєві, Херсоні, 
Чернівцях, Черкасах, в Києві, або люди повинні використовувати статтю 5 Конституції, що 

«народ є безпосереднім джерелом влади». 

Сьогодні вчергове депутати від опозиції спробують зайти в Київську міську Раду, щоб 

пояснити людям, які там зібралися, що вони вчиняють кримінальні дії, що це нічого спільного 

із засіданням Київради немає, що рано чи пізно за це наступить кримінальна відповідальність. І 
чим більше вони там будуть засідати, чим більше в Києві будуть з’являтися як гриби після 

дощу незаконні забудови, тим більше буде поглиблюватися їхня відповідальність. 


