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ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ 

Володимир Рибак: «Співпраця з Польщею стала для нас синонімом 

співробітництва з Європейським Союзом»  "Голос України" .....................................3 

Учора в Києві відбулося VІІ засідання Міжпарламентської асамблеї України та Республіки 
Польща. Відкриваючи зібрання, Голова Верховної Ради України В.Рибак привітав польських 
друзів із майбутнім Днем незалежності Республіки Польща, що відзначатиметься 11 
листопада, та побажав учасникам засідання плідної роботи. 

Юлию Тимошенко откладывают со дня на день  Ольга Куришко, 

"КоммерсантЪ" (Украина) ...............................................................................................4 

Вчера лидеры депутатских фракций не смогли договориться по ключевому вопросу этой 
пленарной недели — принятию закона, дающего Ю.Тимошенко возможность выехать за 
границу. Представители Партии регионов отклонили предложение оппозиции рассмотреть 
соответствующий документ во вторник. В ответ представители оппозиции обвинили 
оппонентов в попытках "сорвать подписание соглашения об ассоциации с ЕС" и потребовали 
рассмотреть на этой неделе законопроект об импичменте Президента. 

Анжеліка й «королева»  Анна Даниленко, "Україна молода"........................................6 

Партія регіонів уже оголосила, що не голосуватиме за проект Лабунської без поправок. 
«Свобода» зголошується його підтримувати разом із «Батьківщиною». А партія «УДАР» 
«готова підтримати будь–який варіант вирішення «проблеми Тимошенко», який запропонує 
Європа». Тобто пошук компромісу триватиме. 

Регионалы собираются найти компромисс по Тимошенко в среду  Варвара 

Ткачева, «Сегодня»............................................................................................................7 

Об этом заявил заместитель главы комитета, депутат из фракции Партии Регионов 
В.Олийнык: «Для принятия решения, прежде всего, необходимо чтобы комитет присутствовал 
в полном составе. Именно поэтому вопрос Тимошенко будет рассматриваться на плановом 
заседании в эту среду. Компромисс постараемся найти, перспектива все же принять один из 
законов по делу Тимошенко в ближайшее время, безусловно, есть, если оппозиция не будет 
стоять на своих крайних позициях». 

Власти Украины борются за деньги Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко  
Татьяна Дудник, "КоммерсантЪ" (Украина) ..................................................................7 

Вчера международная юридическая компания Lawrence Graham на своем официальном сайте 
сообщила, что Министерство доходов и сборов Украины поручило ей защищать интересы 
Украины в США и Швейцарии "касательно суммы в $200 млн, которые, как считается, были 
незаконно присвоены людьми, в число которых входят два бывших премьер-министра 
Украины — Ю.Тимошенко и П.Лазаренко". 

ВВЕЕРРХХООВВННАА  РРААДДАА  УУККРРААЇЇННИИ  УУ  ДДЗЗЕЕРРККААЛЛІІ  ЗЗММІІ::  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 
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На выборы рассчитайсь!  Анастасия Рябоконь, "Комсомольская правда  в 

Украине" ............................................................................................................................8 

В Раде ждут своего часа три разных предложения об изменении выборного законодательства 
от депутатских фракций. Собственное видение есть у регионалов, "ударовцев" и в 
"Батькiвщинi". Профильный комитет собирается уделить время этим проектам в среду, 
спрогнозировал на согласительном совете его глава Д.Жвания. 

Раду собираются штурмовать 93 человека  Елена Галаджий, "Комсомольская 

правда  в Украине".............................................................................................................9 

Ознакомившись со списками кандидатов, прорисовывается одна из особенностей нынешней 
избирательной кампании. В некоторых округах будут за депутатский мандат бороться полные 
тезки известных политиков. К примеру, в Раду идут три Сергея Власенко, два Юрия 
Кармазина и два Остапа Семерака.  

Кто хочет руководить внефракционными депутатами  Мария Жартовская, 

журнал «Форбс» (Украина) ..............................................................................................9 

Перед каждым пленарным заседанием Рады в 8.30 утра в кабинете внефракционного депутата, 
совладельца группы «Континиум» И.Еремеева проходят совещания. На них он и другие 
внефракционные решают, как будут голосовать и какие законопроекты подавать. В конце мая 
бизнесмену прочили создание собственной депутатской группы. 

Регионалы внесли еще один законопроект, дающий монополию Зембанку  
Анна Ковальчук, журнал «Форбс» (Украина) ................................................................11 

Документ с длинным названием 31 октября зарегистрировал народный депутат от Партии 
регионов В.Лукьянов. Впрочем, «новой» эту инициативу можно назвать с натяжкой – она 
практически полностью повторяет основные положения законопроекта другого депутата от 
ПР – Е.Сигала, который после нескольких попыток так и не был проголосован. 

ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 

Яценюк и Тягныбок снимут свой закон ради проекта Лабунской  NEWSru.ua.....12 

А.Яценюк заверил, что проект внефракционной А.Лабунской будет поддержан 
"голосами всей украинской оппозиции": "Оппозиция готова проголосовать, и даже 
снять свой законопроект". 

Сергей Сас: « Тимошенко предлагают: не хочешь платить – умирай» Главком.......13 

То, что они не пришли на комитет – это одна реакция, может, не совсем продуманная. А что 
будет завтра, посмотрим – они должны сделать какой-то шаг. Нынешние же позиции 
«регионалов» не выдерживают никакой критики. 

Отдай миллиард. Зачем регионалам новые условия выезда Тимошенко  
ЛIГАБiзнесIнформ ...........................................................................................................15 

Согласно еще одной версии, Президент Янукович никогда не планировал выпускать 
Тимошенко, а евроинтеграция - тактический прием в переговорах с Россией. Ключевая цель 
торгов - миллиардные кредиты, которые позволят Януковичу накануне президентских 
выборов-2015 повышать пенсии, доплаты и стипендии.  

БЛОГИ 

Андрій Пишний: «94-й. Рік по тому»  pravda.com.ua .................................................17 

Чому саме 94-й? Інші округи не менш важливі для опозиції. Проте особисто для мене 94-й – 
це унікальний округ, на якому через політичні переслідування, фізично відсутній кандидат 
В.Романюк.  

Геннадий Москаль: «До уваги Азарова! Остання статистика»  glavkom ...............18 

Найгірше, що падає виробництво в індустріально розвинутих регіонах країни. 
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

Верховна Рада цього тижня має розглянути усі чотири законопроекти з 
різними варіантами звільнення ув’язненої №1  "Студія "1+1", ТСН .....................19 

Доля Тимошенко  5 канал,Час новин ............................................................................20 

Проект Державного бюджету наступного року парламент розгляне у 
п’ятницю  Business, Новини ...........................................................................................21 

Верховна Рада цього тижня має проголосувати законопроект, за яким Юлію 

Тимошенко можна буде відправити на лікування за кордон  ICTV, Факти ..........21 

Питання Тимошенко є лакмусовим папірцем для Європи  ТВі, Сьогодні .............22 

Верховна Рада у п'ятницю має розглянути питання про формування 

держбюджету на 2014 рік  УТ-1, Новини ......................................................................23 

Як слід попрацювати, аби Вільнюський саміт пройшов бездоганно   Перший 

діловий, Новини................................................................................................................23 

Опозиція пропонує розглянути їхній варіант законопроекту про прокуратуру  
UBR, Новини ....................................................................................................................23 

Миндоходов обвиняет Тимошенко и Лазаренко в хищении 200 миллионов 

долларов  Интер, Подробности ....................................................................................24 

Режим Януковича свідомо провокує міжнародну ізоляцію  Радіо Свобода, 

«Точка зору» ....................................................................................................................25 

 

Друковані видання 

Володимир Рибак: «Співпраця з Польщею стала для нас синонімом 

співробітництва з Європейським Союзом»  

"Голос України" 

Учора в Києві відбулося VІІ засідання Міжпарламентської асамблеї України та 
Республіки Польща. Відкриваючи зібрання, Голова Верховної Ради України Володимир Рибак 
привітав польських друзів із майбутнім Днем незалежності Республіки Польща, що 
відзначатиметься 11 листопада, та побажав учасникам засідання плідної роботи. 

Україна розглядає Угоду про асоціацію з Європейським Союзом як ефективний 
інструмент важливих політичних і економічних змін, зміцнення демократичних інститутів та 
забезпечення верховенства права в Україні. Про це заявив Голова Верховної Ради України 
Володимир Рибак, відкриваючи у понеділок VІІ засідання Міжпарламентської асамблеї України 
та Республіки Польща в Києві. 

«Сьогодні Україна вийшла на фінішну пряму перед підписанням Угоди з Європейським 
Союзом про асоціацію. Ми чимало зробили щодо адаптації законодавства до вимог ЄС, 
побудови громадянського суспільства, встановлення демократичних прав і свобод, — заявив 
він. — Але найважливішим досягненням останніх років стала консолідація українського 
суспільства навколо європейських цінностей». 

Серед важливих завдань, що їх залишилося виконати Україні, В. Рибак назвав, зокрема, 
внесення змін до виборчого законодавства та прийняття закону про прокуратуру. 

«Ми розглядаємо Угоду про асоціацію з Європейським Союзом як ефективний 
інструмент важливих політичних і економічних змін, зміцнення демократичних інститутів та 
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забезпечення верховенства права в Україні. Угода створить можливості для внутрішніх реформ, 
а також для повноцінного діалогу з Євросоюзом щодо технічної та експертної допомоги для 
забезпечення їх реалізації. Тому логічно, що в підписанні Угоди зацікавлені і Україна, і 
Євросоюз», — наголосив керівник парламенту. 

В.Рибак також подякував керівництву Республіки Польща за активну підтримку 
євроінтеграції України, в тому числі, і у внутрішніх дискусіях в рамках Євросоюзу. 
«Переконаний, що спільно ми зможемо зблизити позиції України і ЄС», — сказав він. 

*** 

Тісна взаємодія парламентів України та Польщі є важливою складовою усього 
комплексу євроінтеграційних процесів. 

В.Рибак назвав чергове засідання Міжпарламентської асамблеї України та Республіки 
Польща «гарною нагодою спільно розглянути та вирішити проблеми, що очікують на нас у 
майбутньому». 

Голова Верховної Ради підкреслив, що з часу заснування Асамблеї українські та 
польські парламентарії розглянули багато питань у політичній, економічній, безпековій сферах, 
а також у міжлюдському спілкуванні. «Головною цінністю парламентських зустрічей завжди 
була відданість ідеї добросусідства між нашими незалежними державами і суверенними 
народами», — сказав він. 

«Останні майже 10 років співпраці з Польщею стали для нас синонімом співробітництва 
з Європейським Союзом. Після вступу Польщі в ЄС у 2004 році її приклад перебудови 
суспільства на європейські стандарти та норми життя став зразком для України», — заявив В. 
Рибак. 

Керівник парламенту також назвав актуальною необхідність розбудови добросусідських 
відносин між нашими країнами, основою яких є взаємне прощення, повага та підтримка. 

«Підкреслю, що наші народи й держави пов’язані багатовіковою історією і традиціями. 
Надійним містком, що нас з’єднує, є також національні меншини. Задоволення культурно-
освітніх потреб національних громад повинно перебувати в полі особливої уваги парламентів. 
Будь-які проблеми у цій сфері слід невідкладно вирішувати шляхом відвертого та 
конструктивного діалогу», — сказав він, додавши, що нинішнє засідання «має продовжити 
процес примирення і єднання українського і польського народів, гідного вшанування пам’яті 
невинно загиблих». 

Голова Верховної Ради побажав Міжпарламентській асамблеї Україна—Польща 
«успіхів, порозуміння, об’єднання зусиль депутатів обох країн заради консолідації українського 
і польського суспільства, добра майбутнім поколінням українців і поляків». 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=305368 

Юлию Тимошенко откладывают со дня на день  

Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Вчерашнее заседание согласительного совета лидеров депутатских фракций и глав 
комитетов началось в напряженной обстановке. Нынешняя неделя — последняя в графике 
работы Верховной Рады перед заседанием совета министров иностранных дел стран 
Европейского союза, которые 18 ноября должны решить вопрос о выполнении Украиной 
критериев подписания соглашения об ассоциации с ЕС. 

— До заседания совета министров осталось две недели! Мы требуем, чтобы эти две 
недели Верховная рада работала в пленарном режиме! — заявил в начале заседания первый 
заместитель главы фракции УДАР Виталий Ковальчук. 

В Партии регионов поспешно отклонили предложение оппозиции. 

— Это популизм, который мы, естественно, поддерживать не будем,— объяснил 
журналистам глава фракции ПР Александр Ефремов. 
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О законопроектах, посвященных выполнению ключевого требования ЕС — 
освобождению Юлии Тимошенко и предоставлению ей возможности выехать за рубеж на 
лечение, глава Верховной Рады Владимир Рыбак упомянул в последнюю очередь. "В четверг 
планируется рассмотреть 48 вопросов. Среди них — четыре законопроекта о возможности 
лечения заключенных за границей",— сухо сказал он. 

Представители ПР, обещавшие определиться со своей позицией по вопросу 
освобождения госпожи Тимошенко на утреннем заседании фракции, не сделали этого. "Вопрос 
почти не обсуждался. Александр Ефремов сообщил, что есть четыре законопроекта, каждый из 
которых не подходит, и решения по ним нет",— сказал один из народных депутатов от ПР. 

Александр Ефремов, взявший слово после Рыбака, сконцентрировался на более 
актуальных вопросах — развитии виноградарства и садоводства, переработке мусора и 
необходимости принятия законопроекта N2461 об оказании помощи людям с редкими 
заболеваниями. "Бывают случаи, когда люди без помощи государства жить не могут! Наша 
задача — им помочь",— убеждал он коллег, заверяя, что фракция ПР "готова к конструктивной 
работе". 

Депутаты от Партии регионов позаботились и о поддержке Компартии — законопроекты 
об отмене пенсионной реформы авторства КПУ также были включены в повестку дня. Тем не 
менее, отведенное на выступление время глава фракции Компартии Петр Симоненко потратил 
на критику правительства. 

— Мы требуем прекратить сотрудничество с МВФ — требование фонда отменить 
снижение НДС и налога на прибыль ни в какие ворота не лезет! МВФ не считает Украину 
независимым государством! — заявил глава фракции КПУ Петр Симоненко. 

Представители оппозиции расценили предложения большинства как попытку 
"провалить законопроекты, связанные с освобождением Юлии Тимошенко". 

— По выступлению политических оппонентов стало понятно, что ПР разрабатывает 
план срыва подписания соглашения об ассоциации! Они не сказали, что готовы проголосовать 
за законы об освобождении Юлии Тимошенко и о прокуратуре! — возмутился лидер фракции 
"Батькивщина" Арсений Яценюк. 

Резкую смену позиции ПР Арсений Яценюк объяснил недавней неформальной встречей 
Виктора Януковича с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Сочи 27 
октября. 

— Что это за практика, когда глава украинского государства едет в Сочи и проводит 
пятичасовую встречу с президентом иностранного государства? По неофициальной 
информации, Виктор Янукович на этой встрече продавал России отказ от подписания 
соглашения об ассоциации с ЕС,— негодовал Яценюк. 

В связи с этим представители оппозиции потребовали от Министерства иностранных дел 
и администрации президента предоставить информацию о результатах встречи, а во фракции 
УДАР пошли еще дальше, предложив на этой неделе рассмотреть законопроект N2220, который 
регулирует процедуру импичмента президента. 

— На заседании правительства рассматривалось пять соглашений, связанных с 
сотрудничеством с Таможенным союзом! Власть! Дайте ответ украинскому обществу, какая у 
вас ориентация! — кричал оппонентам глава фракции "Свобода" Олег Тягныбок, однако ответа 
так и не получил. 

— Президент неоднократно заявлял о своей приверженности курсу на европейскую 
интеграцию, не теряя при этом дружественных отношений со странами Таможенного союза! — 
развел руками постоянный представитель президента в парламенте Юрий Мирошниченко (ПР). 

В конце заседания лидеры фракций согласовали повестку дня. Во вторник планируется 
отозвать зарегистрированный в Раде проект закона о прокуратуре, чтобы президент мог подать 
в парламент одноименный законопроект, который прошел экспертизу Венецианской комиссии, 
как того требуют в ЕС. Согласительный совет по предложению Юрия Мирошниченко 
исключил из повестки дня законопроекты о свободе мирных собраний и отклонил предложение 
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Олега Тягныбока о том, чтобы 7 ноября, "в день кровавой коммунистической революции", 
рассмотреть законопроект о запрете Компартии. 

http://www.kommersant.ua/doc/2335795 

Анжеліка й «королева»  

Анна Даниленко, "Україна молода" 

Місія ЄС вважає відправною точкою для вирішення «проблеми Тимошенко» проект 
депутатки Лабунської. Але чи набере він належну кількість голосів? 

Попри заяви лідерів «Батьківщини» щодо наміру не підтримувати законопроект про 
відправку Юлії Тимошенко на «лікувальні канікули у кайданках» (БЮТівців раніше 
вдовольняло лише її повне звільнення), нині вони вже готові підтримати законопроект 
колишньої БЮТівки, а нині позафракційної Анжеліки Лабунської. В опозиції її законотворчу 
ініціативу про лікування ув’язнених за кордоном спочатку забракували, а «добро» дали 
минулого уїк–енду — після того, як керівники місії Європарламенту Пет Кокс і Александр 
Квасневський визнали саме цей проект найкращою основою для пошуку компромісу з 
вирішення «проблеми Тимошенко». 

Законопроект Лабунської хоча й передбачає, що суд при ухваленні рішення про 
лікування в’язня за кордоном має звільнити його від покарання через хворобу, не такий 
райдужний, як помилування. За цим проектом — лікування за кордоном зараховується в термін 
відбування покарання. 

«Прошу депутатів парламентської опозиції без будь–яких поліпшень і поправок, без 
жодних дискусій і суперечок, невідкладно реалізувати пропозиції Кокса–Квасневського і 
негайно загалом проголосувати у Верховній Раді за законопроект пані Лабунської, одночасно 
відклавши той законопроект опозиції, що передбачає мою політичну реабілітацію, звільнення і 
повернення громадянських прав», — мовиться у п’ятничній заяві екс–Прем’єрки, 
оприлюдненій її захисником Андрієм Кожем’якіним біля харківської лікарні Укрзалізниці. 

Партія регіонів уже оголосила, що не голосуватиме за проект Лабунської без поправок. 
«Свобода» зголошується його підтримувати разом із «Батьківщиною». А партія «УДАР» 
«готова підтримати будь–який варіант вирішення «проблеми Тимошенко», який запропонує 
Європа». Тобто пошук компромісу триватиме. Щоб якийсь варіант отримав більшість голосів, 
або «регіони» мають якоюсь мірою підтримати проект опозиції, або — навпаки. 

Зареєстровані на минулому тижні законопроекти народні депутати планують розглянути 
в сесійній залі в четвер, 7 листопада. Крім не бездоганного з юридичної точки зору проекту 
Лабунської, це, зокрема, зміни до Кримінально–виконавчого кодексу за авторством Сергія 
Міщенка, який вважається провладним і пропонує не зараховувати «лікарняний у кайданках» 
до загального терміну; а також законопроект, внесений лідерами трьох опозиційних фракцій, 
про заборону вибіркового правосуддя і персональну амністію Тимошенко, що передбачає 
звільнення екс–Прем’єра від тюремного покарання і повернення їй права обіймати посади в 
органах державної влади. 

Також на цьому тижні очікується розгляд у першому читанні ще двох законів із 
«європакета» — про прокуратуру і про вибори. 

А тим часом... 

Судово–почеркознавча експертиза встановила, що підпис під листом щодо внесення до 
Податкового кодексу «поправок Кличка» належить справді народному депутату від 
«Батьківщини» Ігорю Бриченку. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на свої 
джерела. 

Як вказано у документі, експертизу провели на виконання постанови слідчого у 
кримінальному провадженні щодо можливих фальсифікацій при поданні поправок до 
Податкового кодексу. Нагадаємо, ідеться про документ, проголосований парламентом, який 
визнає Кличка нерезидентом України і може усунути його від участі в президентських виборах. 
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Відповідну поправку подавав БЮТівець Бриченко, але надалі він заперечував своє авторство й 
говорив про фальсифікацію підпису. 

Те, що «антикличківська» поправка — не підступи Банкової, а справа рук керівництва 
«Батьківщини», свідчить смс–повідомлення Бриченка «правій руці» Яценюка Андрію Іванчуку: 
«Андрей, мне нужна помощь по ситуации с поправкой. Когда ты просил подписать, ты не 
говорил, что будут такие проблемы. Надо срочно встретиться (не в зале)!!! И.Б.» Текст цього 
месиджу у «Фейсбуці» оприлюднив скандальний журналіст Олександр Чаленко. 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2361/180/84015/ 

Регионалы собираются найти компромисс по Тимошенко в среду  
Варвара Ткачева, «Сегодня» 

На плановом заседании в среду комитет Верховной Рады  по вопросам законодательного 
обеспечения правоохранительной деятельности рассмотрит законопроекты по делу экс-
премьера Юлии Тимошенко, и попробует прийти к компромиссу. Об этом заявил заместитель 
главы комитета, депутат из фракции Партии Регионов Владимир Олийнык. 

«Для принятия решения, прежде всего, необходимо чтобы комитет присутствовал в 
полном составе. Именно поэтому вопрос Тимошенко будет рассматриваться на плановом 
заседании в эту среду. Компромисс постараемся найти, перспектива все же принять один из 
законов по делу Тимошенко в ближайшее время, безусловно, есть, если оппозиция не будет 
стоять на своих крайних позициях», - заявил депутат. 

По словам Владимира Олийныка, комитет за основу будет брать законопроект Мищенко, 
но дополнит его положениями из других проектов закона. 

«Суть решения, которое должно быть принято – проста. Экс-премьер имеет право 
лечиться за границей, но должна отбыть наказание. Позиция самой Тимошенко заключается в 
принятии законопроекта Лабунской без изменений, но этот проект недоработан, в нем много 
ньюансов из-за которых его нельзя принимать. На заседании комитета будем брать 
законопроект Мищенко, но дополним его положениями других законов, чтобы найти 
оптимальное решение», - прокомментировал он.  

Напомним, что сегодня депутаты от Партии Регионов не явились на собрание комитета 
по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.  

Также стоит отметить, что в пятницу в ВР внесли еще один законопроект по делу 
Тимошенко внефракционного депутата Владимира Купчака. Всего в Верховной раде сейчас три 
законопроекта, два из которых предусматривают лечение заключенных за рубежом – проекты 
внефракционных депутатов Мищенко и Лабунской, и оппозиционный проект закона 
предлагающий полную индивидуальную амнистию для Тимошенко.  

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kompromiss-po-timoshenko-komitet-vr-naydet-uzhe-v-
sredu-472823.html 

Власти Украины борются за деньги Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко  

Татьяна Дудник, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Вчера международная юридическая компания Lawrence Graham на своем официальном 
сайте сообщила, что Министерство доходов и сборов Украины поручило ей защищать интересы 
Украины в США и Швейцарии "касательно суммы в $200 млн, которые, как считается, были 
незаконно присвоены людьми, в число которых входят два бывших премьер-министра Украины 
— Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко". "Незаконные действия людей, причастных к 
присвоению средств, ранее были предметом уголовных расследований или судебных дел в 
США, Швейцарии и Украине",— говорится в сообщении. 

По поручению Миндоходов компания Lawrence Graham будет действовать в качестве 
ведущего представителя (консультанта) в вопросах координации предполагаемых дел в 
нескольких инстанциях по всему миру, а также "принимать все необходимые меры для 
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наиболее эффективной защиты интересов Украины". Лондонскую команду Lawrence Graham 
возглавил старший партнер и глава отдела по борьбе с мошенничеством и возврату активов 
Эндрю Уиттс. 

Примечательно, что на сайте Министерства доходов и сборов вчера не было никакой 
информации о начале кампании по возвращению в страну $200 млн. В ведомстве не стали 
комментировать и сообщение Lawrence Graham. Крис Бонд, ведущий специалист по связям с 
общественностью, сообщил, что компания также пока не может ничего добавить к своему 
официальному сообщению. 

Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявил, что никаких последствий для экс-
премьера кампания Миндоходов иметь не может. "В решении американского суда по делу 
Павла Лазаренко от 2004 года нет ни одного упоминания о Юлии Тимошенко и "Единых 
энергетических системах Украины". Все обвинения были признаны голословными,— сказал 
господин Власенко.— Миндоходов может рассказывать все что угодно. Это пиар и мыльные 
пузыри, которые власть использует, чтобы по надуманным причинам сорвать подписание 
соглашения об ассоциации и не выполнять требование ЕС — устранить последствия 
политически мотивированного правосудия". Такого же мнения придерживается адвокат 
Валентина Теличенко: "Заявления о швейцарском деле стоят в одном ряду с обвинениями 
Юлии Тимошенко в убийстве Евгения Щербаня. И то, и другое возникло в результате 
непреодолимого желания Банковой скомпрометировать Юлию Тимошенко настолько, чтобы 
Европа не требовала ее освобождения". 

http://www.kommersant.ua/doc/2335795 

На выборы рассчитайсь!  

Анастасия Рябоконь, "Комсомольская правда  в Украине" 

Депутаты вплотную занялись новыми правилами голосования. 

В Раде ждут своего часа три разных предложения об изменении выборного 
законодательства от депутатских фракций. Собственное видение есть у регионалов, 
"ударовцев" и в "Батькiвщинi". Профильный комитет собирается уделить время этим проектам 
в среду, спрогнозировал на согласительном совете его глава Давид Жвания. 

- Комитет рассмотрит три законопроекта и определится, - сказал он. 

Все они взаимоисключающие. Если какой-то из них примут, то менять будут не только 
закон о выборах народных депутатов, но и законы об административных правонарушениях, 
порядке работы Центризбиркома, Уголовный кодекс. 

Так, регионалы Александр Ефремов и Владимир Олейник хотят изменить критерии 
создания одномандатных избирательных округов. К примеру, увеличить сроки формирования 
округов с 175 до 360 дней, уменьшить максимальное количество избирателей, уменьшить 
количество членов окружных комиссий и дать членам комиссий больше прав во время 
организации процесса. 

Юристы говорят, что новизна проекта в том, что члены окружных комиссий получают 
право регистрировать кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах. Этот же 
пункт больше всего критикуют противники законопроекта. Говорят, что это прямой путь к 
фальсификациям и злоупотреблениям. 

"УДАР" предлагает изменить порядок формирования Центризбиркома и сократить срок 
службы членов комиссии с семи до пяти лет. И одновременно - повысить уровень 
образованности членов окружных комиссий, проводя обучение для всех, а на руководящие 
должности назначать только юристов с высшим образованием. 

Сейчас избирательные участки "нарезают" щедро - на одном может проживать до 2500 
человек. Депутаты-"ударовцы" предлагают сократить эту норму до 2000. 

Руслан Князевич из "Батькiвщини" внес свои предложения еще в апреле этого года. Его 
законопроект, пожалуй, самый либеральный из всех трех. Там есть нормы о том, чтобы 
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Центризбирком публиковал перечень одномандатных округов не позднее чем за сто дней до 
выборов. Кроме того, он предлагает отменить правило об обязательном исправлении ошибок и 
технических неточностей в документах, которые подают кандидаты. Также он предлагает 
отменить право окружных комиссий признавать выборы на том или ином участке 
недействительными. 

По информации "КП", сразу после комитетского обсуждения документы вынесут в зал. 
Возможно, депутаты будут голосовать уже в четверг и вскоре новые правила вступят в силу. 
Хотя глава ЦИК Михаил Охендовский надеется, что это будет не слишком быстро - в самом 
разгаре избирательная кампания по пяти проблемным округам и ему не хотелось бы, чтобы 
коней меняли на переправе. 

http://kp.ua/daily/051113/422100/ 

Раду собираются штурмовать 93 человека  
Елена Галаджий, "Комсомольская правда  в Украине" 

Вчера был последний день, когда можно было заявить о своем желании баллотироваться 
в Верховную Раду по одному из проблемных округов (№94, 132, 194, 197 и 223). Теперь 
потенциальные депутаты должны до 14 ноября принести в Центризбирком свои документы. И 
вперед - агитировать! 

В избирательном забеге поучаствуют 93 кандидата. Их них  47 человек пойдут к 
избирателям Киевской области, 23 - к избирателям столицы, 18 - Черкасской области и 5 -  
Николаевской.  

Ознакомившись со списками кандидатов, прорисовывается одна из особенностей 
нынешней избирательной кампании. В некоторых округах будут за депутатский мандат 
бороться полные тезки известных политиков. К примеру, в Раду идут три Сергея Власенко, два 
Юрия Кармазина и два Остапа Семерака.  

На старт избирательной кампании хотел выйти адвокат изнасилованной во Врадиевке 
девушки Ирины Крашковой Руслан Радецкий. Но ЦИК ему отказала. Мужчина допустил 
ошибки в регистрационной форме. А исправлять их уже не было времени. 

http://kp.ua/daily/051113/422098/ 

Кто хочет руководить внефракционными депутатами  

Мария Жартовская, журнал «Форбс» (Украина)   

В октябре ряды внефракционных народных депутатов пополнились: из «Батьківщини» 
Арсения Яценюка исключили Андрея Павелко и Леонида Сергиенко (что предшествовало этим 
событиям, читайте здесь). Теперь внефракционных 35. Это на три человека больше, чем во 
фракции коммунистов, и всего на один меньше, чем в «Свободе». От голосов этой условной 
фракции все чаще зависит исход голосований. Кто координирует их действия и на какие 
группы они делятся? 

Групповой подход 

Перед каждым пленарным заседанием Рады в 8.30 утра в кабинете внефракционного 
депутата, совладельца группы «Континиум» Игоря Еремеева проходят совещания. На них он и 
другие внефракционные решают, как будут голосовать и какие законопроекты подавать. 
Почему в кабинете Еремеева? Еще в конце мая бизнесмену прочили создание собственной 
депутатской группы. «Сейчас внефракционные депутаты разное говорят на этот счет. Все 
шушукаются, но, скорее всего, у Еремеева наибольшие шансы создать группу», – предполагает 
внефракционный Лев Миримский, уточняя, что сам он пока никуда не вступал. 

Еремеев же утверждает, что амбиций возглавить депутатскую группу у него нет, но и 
«жать на кнопки с 10.00 до 18.00, не имея возможности высказаться и влиять на процессы», он 
не хочет. В качестве альтернативы Еремеев рассматривает членство в депутатской группе 
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единомышленников. Их, уверяет нардеп, уже более 10 человек. Фамилий он не называет, но 
уточняет, что с ними регистрировал несколько проектов законов. 

Наибольшее число совместных законопроектов у Еремеева с депутатами-
мажоритарщиками Степаном Ивахивым (бизнес-партнер предпринимателя), Сергеем 
Мартыняком, Владимиром Литвином (бывшим соратником по «Народной партии»), Сергеем 
Лабазюком, Валерием Мошенским. Лабазюк подтверждает, что условная группа уже 
существует. «Сегодня есть ряд людей, которые думают, как и мы. Однозначно, в будущем 
создание группы необходимо», – уверен он. В числе единомышленников Лабазюк также 
называет внефракционных нардепов Виктора Тимошенко и Олеся Дония.  

Еще один депутат, который мог бы объединить депутатов – внефракционный Петр 
Порошенко. Экс-нардеп Александр Домбровский, которого в феврале нынешнего года лишили 
мандата, рассказывает, что раньше была так называемая «винницкая группа»: он, Порошенко и 
внефракционный Григорий Заболотный. «Мы вместе планировали подавать законопроекты и 
лоббировать интересы Винницкой области. Но сейчас они лоббируют, а я помогаю со стороны. 
Дальше будет видно», – отмечает Домбровский. 

Порошенко также поддерживают и киевские мажоритарщики, которые входят во 
фракцию «Батьківщина». Один из них – Владимир Бондаренко – рассказывает, что, как 
минимум, они готовы поддержать Порошенко в качестве кандидата на выборах киевского мэра. 

Ранее Forbes писал, что с июня глава партии «Солидарность» и давний соратник 
Порошенко Юрий Стець ведет переговоры о вступлении в политсилу 15 человек: все они 
беспартийные народные депутаты, в том числе от «Батьківщини», и внефракционные. В пресс-
службе Порошенко комментировать эту тему отказались. 

Мелочь, а приятно 

Планы создать свои группы есть у многих депутатов. Внефракционный Сергей Мищенко 
утверждает, что у него для этого есть главное – люди. «Но пока говорить о формировании 
группы рановато. Время еще не пришло», – туманно объясняет он. 

Внефракционные Владимир Купчак и Вячеслав Кутовой (оба в прошлом – члены 
фракции «Батьківщина». – Forbes) тоже не скрывают, что ведут на этот счет переговоры. «О 
присоединении к нашей группе сегодня  думают от 2 до 5 человек. Фамилий называть не хочу, 
потому что часть из них пока находится во фракции «Батьківщина». В будущем, возможно, 
дотянем  до 15», – надеется Купчак. Кутовой добавляет, что в скором времени к группе может 
присоединиться исключенный из фракции Яценюка Василий Кравчук. А в перспективе 
объединение, вероятно, будет сотрудничать с группой Еремеева. 

Свои группы планируют создать внефракционные Сергей Мищенко и два бывших члена 
фракции «Батьківщина» Владимир Купчак и Вячеслав Кутовой 

О каких потенциальных перебежчиках из «Батьківщини» говорит Купчак? Источник 
Forbes во фракции утверждает, что в ближайшее время оттуда может выйти или будет 
исключен Владимир Полочанинов, который вместе с Павелко создает собственную партию 
«Демократы». Полочанинов на это туманно отвечает: «Посмотрим». 

В самой «Батьківщині» не исключают, что вскоре депутатов во фракции станет меньше. 
Но говорить о новом массовом исходе, по мнению замглавы фракции Арсена Авакова, не стоит: 
«То, что эти ребята (внефракционные. – Forbes) будут пытаться создавать группки – их 
проблемы. Нас это мало касается». 

Часть внефракционных, в числе которых Виталий Немилостивый и Роман Стаднийчук, 
ждут, когда группы можно будет создавать на законных основаниях. После этого они примут 
решение о своем членстве. Для этого должен быть принят законопроект регионала Владимира 
Макеенко. Документ предусматривает снижение порога для создания групп до 15 человек. Сам 
автор законопроекта прогнозирует, что за него проголосуют в декабре.  

А до тех пор, уверен политолог Тарас Березовец, масштабного переформатирования 
парламента не будет. Главная причина – ноябрьский саммит в Вильнюсе, где Украина 
рассчитывает подписать соглашение об ассоциации с ЕС. «Джентльменское» соглашение на это 
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время: власть не дергает оппозиционеров из их фракций, а оппозиция поддерживает 
необходимые евроинтеграционные законы. 

http://forbes.ua/nation/1360328-kto-hochet-rukovodit-vnefrakcionnymi-deputatami 

Регионалы внесли еще один законопроект, дающий монополию Зембанку  
Анна Ковальчук, журнал «Форбс» (Украина) 

В Верховную Раду подан новый законопроект, регламентирующий деятельность в 
стране Государственного земельного банка. Документ с длинным названием 31 октября 
зарегистрировал народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов. Впрочем, «новой» 
эту инициативу можно назвать с натяжкой – она практически полностью повторяет основные 
положения законопроекта другого депутата от ПР – Евгения Сигала, который после нескольких 
попыток так и не был проголосован. 

Дубль второй 

Как и коллега по партии, Лукьянов предлагает внести в уставный фонд Госзембанка 
около 10 млн га сельхозземель, находящихся в госсобственности. Передавать участки будет 
своим решением Кабмин по нормативной денежной оценке – это позволит сэкономить не 
только деньги на оценщиков, но и время. 

В законопроекте Лукьянова повторяется и резонансная норма из законопроекта Сигала: 
Госзембанк, в отличие от других участников рынка, имеет право скупать земли во время 
моратория. 

Документы друг от друга отличаются лишь техническими деталями. Например, 
Лукьянов оговаривает, что в уставный фонд Госзембанка не будут внесены наделы, которые 
находятся в постоянном пользовании государственных предприятий и организаций. Зачем 
понадобились два почти идентичных законопроекта? 

Владислав Лукьянов на звонки не отвечал. Собеседник Forbes в комитете Верховной 
рады по аграрным вопросам и земельным отношениям, попросивший не называть его, 
рассказал, что причина, по которой пришлось «переименовать» законопроект и сменить автора 
– большой негатив, которым оброс документ Сигала, и неизбежный в связи с этим скандал при 
очередной попытке проголосовать за него. «Проект Сигала уже засвечен, – объясняет он. – 
Новый документ можно подать как нечто новое». 

Статус законопроекта на сегодняшний день: направлен на рассмотрение в профильный 
комитет – в повестке дня на текущую пленарную неделю он не значится. «Но ничто не мешает 
проголосовать за его включение», – отмечает собеседник Forbes, предположив, что произойти 
это может в среду, 6 ноября. 

Потенциальный рейдер 

Противников законопроектов-близнецов – депутатов от «Свободы» и УДАРа – больше 
всего тревожит норма, позволяющая Госзембанку скупать земли в два последних года действия 
моратория, то есть до 1 января 2016 года. 

«Создается монопольный участник, который, потенциально, может стать, не побоюсь 
этого слова, рейдером по отношению к другим игрокам», – подчеркивает первый замглавы 
аграрного комитета парламента Тарас Кутовой. Он отмечает: ресурсов, чтобы воспользоваться 
правом на покупку земли на рыночных условиях, у государства нет. «При отсутствии денег и 
при наличии 10 млн га – зачем государству еще земля, зачем им это право на покупку?» – 
задается вопросом Кутовой. 

Ответ на этот вопрос неофициально дает один из представителей аграрного комитета. 
«Денег на скупку земли нет, – подтверждает он. – Но это право можно использовать в качестве 
меры давления на участников рынка, например, на агрохолдинги, которые заинтересованы в 
сохранении целостности обрабатываемых площадей». 

Еще одна неоднозначная норма, которая повторяется в законопроекте Лукьянова – 
совмещение в одной структуре финансовой функции и функции управления землей. «Ведение 
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банковской деятельности автоматически создает риск дефолта такой организации, – утверждает 
глава Украинской аграрной ассоциации Владимир Макар. – В этом случае Госзембанк будет 
отвечать перед кредиторами всеми своими активами, то есть землей». То, что банк не подлежит 
приватизации, по мнению экспертов и депутатов – никакая не гарантия в наших реалиях. «В 
Украине была масса предприятий в списке не подлежащих приватизации. И что? Дается кредит, 
он не возвращается, и предприятие как залоговое имущество переходит кредитору», – 
разъясняет замглавы аграрного комитета Игорь Сабий. 

Кого будут винить регионалы и их ставленники, если Госзембанк так и не получит 
функций, на которых они настаивают? «Кому невыгодно развитие земельного банка? – задала 
вопрос, выступая на круглом столе «Государственный банк: за или против?», предправления 
Зембанка Светлана Скосырская, и сама на него ответила: – Тому, кто обрабатывает землю, но 
не платит за нее (очевидно, имея в виду арендаторов. – Forbes), а вернее – платит, но 
неофициальным источникам». 

http://forbes.ua/business/1360512-regionaly-vnesli-eshche-odin-zakonoproekt-dayushchij-
monopoliyu-zembanku 

Інтернет-ЗМІ 

Яценюк и Тягныбок снимут свой закон ради проекта Лабунской  

NEWSru.ua 

Оппозиция готова снять свой законопроект о лечении заключенных за рубежом. Об этом 
заявил глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк с трибуны парламента. Он призвал 
представителей власти поддержать законопроект, который одобрила миссия Пэта Кокса и 
Александра Квасьневского. передает пресс-служба "Батькивщины". 

Тягныбок помнит, как критиковал Тимошенко, но "пора ее выпустить" 

Яценюк заверил, что проект внефракционной Анжелики Лабунской будет поддержан 
"голосами всей украинской оппозиции". "Оппозиция готова проголосовать, и даже снять свой 
законопроект", - уточнил он. 

" Янукович должен принять решение, на которое у него почти не осталось времени", - 
подытожил политик. 

4 октября, защитник Тимошенко Сергей Власенко зачитал её заявление о том, что экс-
премьер принимает предложение экс-президента Польши Александра Квасьневского и экс-
президента Европарламента Пэта Кокса о лечении в Германии. Наблюдатели от 
Европарламента посетили Тимошенко в харьковской больнице 3 октября. 

В тот же день Кокс и Квасьневский подали Президенту Виктору Януковичу ходатайство 
о помиловании Тимошенко. 

17 октября Янукович заявил, что Верховная Рада может принять решение о возможности 
лечения Тимошенко за границей и обещает подписать такой закон. 

"Сейчас политическими силами, которые представлены в парламенте, подготовлен 
законопроект, который позволит решить эту задачу. Сегодня в Украине нет закона, который бы 
позволил бы Тимошенко выехать за рубеж. Как только этот вопрос в парламенте будет решен, и 
у меня на стол ляжет этот закон, тогда будет вопрос к президенту. Естественно, если парламент 
примет этот закон, я его подпишу", - сказал он. 

В парламенте зарегистрировано два законопроекта о лечении заключенных за границей 
– авторства внефракционных депутатов Сергея Мищенко и Анжелики Лабунской. Кроме того, 
лидеры трех оппозиционных фракций – "Батькивщина" Арсений Яценюк, УДАР Виталий 
Кличко и "Свобода" Олег Тягныбок - внесли в парламент свой законопроект о запрете 
избирательного правосудия и снятия препятствий для подписания Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС. В нем содержатся положения об освобождении Тимошенко лично и 
погшении ей судимости. 
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31 октября миссия Европарламента Кокса и Квасневскогозаявила, что на базе 
законопроекта Лабунской нужно искать необходимый консенсус по поводу лечения 
осужденных лиц за рубежом. 

ВО "Свобода" критиковала правительство Тимошенко за подписанные в 2009 году 
газовые контракты, но требует ее освобождения, из-за явного политического подтекста ее 
преследований. Об этом заявил глава фракции "Свободы" Олег Тягныбок на заседание 
парламента. 

По его словам, на этой неделе парламент должен уже принять решение об освобождении 
Тимошенко и законе о прокуратуре. "Что касается дела Тимошенко, то здесь ситуация 
совершенно ясна. Да, были времена, когда в 2009 году ВО "Свобода" критиковала 
правительство Тимошенко, в том числе и за газовые соглашения. Но сегодня мы понимаем и 
осознаем, что судьба Тимошенко - это судьба политически репрессированной", - заявил 
Тягныбок. 

"И мы понимаем, что сегодня в Европе Тимошенко стала неким символом политических 
преследований", - добавил он. 

Поэтому, по его мнению, партия власти должна однозначно принять политическое 
решение, "получить соответствующую политическую волю и решить вопрос, касающийся 
Тимошенко". 

"Это должен сделать президент, но если перебросили ответственность на парламент, 
значит на этой неделе должна быть проголосована соответствующая законотворческая норма", - 
убежден Тягныбок. 

Также глава "Свободы" убежден, что следует уже сдвинуть с мертвой точки вопрос 
принятия реформы прокуратуры. "Но мы бы хотели знать правду. Что на самом деле требуют 
от нас европейские партнеры? Мы не хотим знать, что перекручивает партия власти", - заявил 
Тягныбок. 

"Если президент предлагает в парламент кандидатуру генпрокурора и парламент 
голосует за эту кандидатуру, значит и парламент так же должен отзывать генерального 
прокурора", - высказал одино из предостережений глава "Свободы". 

На этой пленарной неделе Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о реформе 
прокуратуры и "законопроекты Тимошенко". 

http://rus.newsru.ua/ukraine/05nov2013/labska.html 

Сергей Сас: « 

Тимошенко предлагают: не хочешь платить – умирай» Главком 

Времени до Вильнюсского саммита остается совсем мало и на эту парламентскую 
неделю возлагаются большие надежды в деле Тимошенко. И европейская сторона, и сама 
Тимошенко уже остановили свой выбор из нескольких законопроектов на эту тему на одном – 
зарегистрированном внефракционной Анжеликой Лабунской. Согласно нему, позволен выезд 
на лечение за рубеж тем осужденным, которые находились на стационарном лечении 365 дней, 
однако лечение не привело к их выздоровлению. При этом такой заключенный освобождается 
от дальнейшего отбытия наказания. Соответствующее решение принимает суд на основании 
представления пенитенциарной службы. 

«Регионалы», тем не менее, называют этот закон несовершенным и голосовать за него 
устами некоторыми своих спикеров отказываются. Более того, сегодня из-за неявки 
представителей Партии регионов и КПУ было сорвано заседание профильного комитета по 
вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, на котором 
должны были рассматриваться все законопроекты на эту тему. Из 17 членов комитета на него 
явились лишь 7. По словам руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова, его 
подопечные «не успели» вернуться с округов. Это означает, что отсутствует повод для 
вынесения этих законопроектов в парламентский зал уже завтра, как того требовала оппозиция. 
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Член комитета от «Батькивщины» Сергей Сас дает свою оценку поведению депутатов от 
большинства и предположил, как быть дальше. 

Как сегодня в идеале должна была выглядеть работа комитета? 

Есть поручение Верховной Рады нашему комитету рассмотреть законопроекты 
Лабунской, Мищенко и подписанный лидерами оппозиции. Депутат Купчак (ранее вышел из 
«Батькивщины», - «Главком» ) внес свой законопроект в последний момент, по нему еще даже 
нет выводов научно-экспертного управления. Но руководитель комитета Андрей Кожемякин 
предлагал внести этот законопроект в повестку дня. Депутаты были оповещены даже раньше 
положенного срока о том, что такое заседание законопроекта состоится, на него были 
приглашены представители научных кругов, народные депутаты. «Регионалы» были прекрасно 
осведомлены об этом заседании, и Владимир Олийник еще в прошлый четверг заявил в СМИ, 
что оно планируется на понедельник. Поэтому говорить, что кто-то кому-то что-то не сказал, не 
приходится. Но учитывая, что представители Партии регионов не прибыли на заседание, 
кворума для заседания не оказалось. Хотя посещение заседаний комитета – это не факультатив, 
а конституционная обязанность депутата. 

Такое поведение большинства стало для вас предсказуемым? 

Хотя и ходили слухи, что они будут бойкотировать заседания, я надеялся, что им самим 
это будет невыгодно. Ожидал, что будет проведена какая-то дискуссия, хотя никаких решений в 
пользу оппозиции я не ждал. Но проведение заседания комитета даже при отсутствии 
позитивного решения открыло бы путь для рассмотрения этих законопроектов как минимум по 
процедуре первого чтения. 

Как быть теперь? Ведь без визы комитета эти законопроекты не могут быть 

вынесены в зал. 

Вопрос может быть внесен в зал без решения комитета в том случае, если в течение 30 
дней комитет не рассмотрит этого вопроса. Но у нас, как вы понимаете, нет этих 30 дней. 
Следующее плановое заседание нашего комитета, согласно графику проведения заседаний, 
должно состояться в среду. 

То есть если на нем эти проекты будут рассмотрены, в четверг парламент может с 

них начать. 

Теоретически да. 

А вообще без решения комитета? Были такие прецеденты? 

По большому счету, для этого нужно решение Верховной Рады, но я считаю, что нужно 
руководствоваться законом, а не политической целесообразностью. Даже в таких важных 
вопросах как перспектива Ассоциации. 

То есть, если призакрыть глаза на закон, эти законопроекты и завтра можно 

вынести? 

Как говаривал один из председателей Верховного Совета – «Верховный Совет может 
все». Но 50-я статья закона о регламенте предусматривает только отдельные моменты, когда 
можно отойти от предписанных норм. И данного случая они не касаются. 

Новое появившееся сегодня дело по Тимошенко означает, что власть не собирается ее 

выпускать? 

Не удивлюсь, если появится еще пять или шесть дел. Мне сложно понять логику власти. 
Но, думаю, убедить в том, что Тимошенко – преступник, в такой способ не удастся уже никого. 

«Регионалы» уже заявили, что это новое дело против Тимошенко может заставить их 
передумать голосовать за ее лечение за рубежом. А провластные политологи начали 
забрасывать меседжи, что это дело вовсе заставит ЕС снять вопрос Тимошенко с повестки дня. 

Уже традицией стало перелопачивать дело Павла Ивановича Лазаренко, которое 
насчитывает более десяти тысяч томов, искать там все, что касается Тимошенко, и 
продуцировать это в новые уголовные дела. Юридические аспекты, которые касаются сроков 
давности и всего остального, при этом никого не интересуют. Но уже как минимум в двух 
резолюциях ПАСЕ была зафиксирована избирательность правосудия в отношении лидера 
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оппозиции. И не думаю, что мнение европейских структур изменится от количества уголовных 
дел. 

С чем вы связываете появление проекта Купчака, который полностью повторяет 

проект Яценюка по освобождению Тимошенко? И почему Яценюк в свое время снял свой 

законопроект? 

Дело в том, что законопроект Яценюка – Петренко был написан для другого случая – 
когда в учреждениях пенитенциарной системы Юлии Владимировне наносились телесные 
повреждения. Он был реакцией на те события и сейчас уже утратил актуальность. Может, 
Купчак хочет лишний раз засветиться и показать свою активность. Речь ведь сейчас не идет о 
том, какой из законопроектов в юридическом отношении выписан лучше или хуже. Я мог бы 
сейчас, даже не читая заключений научно-экспертного управления, сходу назвать кучу 
замечаний к законопроектам. 

И законопроекту Лабунской? 

К любому из них. Но в данном случае речь идет о политическом документе. И надо 
смотреть – где предел компромисса. Сейчас европейцы и Юлия Владимировна согласились на 
вариант законопроекта Лабунской – причем для Тимошенко это было болезненно, поскольку 
помилование и то, что предлагается сейчас, – это совершенно разные вещи. Сегодня у нас 
вечером будет фракция, и, думаю, на ней также будет поддержан этот проект. Теперь мяч на 
поле власти. То, что они не пришли на комитет – это одна реакция, может, не совсем 
продуманная. А что будет завтра, посмотрим – они должны сделать какой-то шаг. Нынешние 
же позиции «регионалов» не выдерживают никакой критики. Как можно якобы какие-то 
нанесенные убытки, которые они требуют вернуть, ставить в противовес здоровью человека? 
Как это понимать: не хочешь платить – умирай? Хотя факт присуждения судом этих убытков и 
является, как по мне, ярким примером избирательного правосудия. 

http://glavcom.ua/articles/15125.html 

Отдай миллиард. Зачем регионалам новые условия выезда Тимошенко  

ЛIГАБiзнесIнформ 

До саммита в Вильнюсе, где Украина и Евросоюз намерены подписать соглашение об 
ассоциации, осталось несколько недель. Времени на решение главного вопроса - освобождение 
Юлии Тимошенко - почти не осталось. На протяжении последнего времени спикеры власти 
активно говорили о готовности отпустить экс-премьера на лечение за рубеж. Условие было 
одно - экс-премьер должна будет вернуться, чтобы продолжить отбывать наказание. Однако к 
этому условию добавилось новое, которое полностью закрывает возможность выезда 
Тимошенко - экс-премьер перед выездом за рубеж должна будет возместить государству 1,5 
млрд.грн. убытков, вмененных ей судом по газовому делу. Более того - власть в лице 
Миндоходов инициировала новый судебный процесс, необходимый для возврата в бюджет 
$200 млн., якобы присвоенных Тимошенко в компании с экс-премьером Павлом Лазаренко. 
Редакция ЛІГАБізнесІнформ разбиралась, почему власть фактически отказалась отпускать 
Тимошенко и что теперь будет с ассоциацией. 

Продать ассоциацию 

До сих пор украинское и российское общество не знают, о чем конкретно договорились 
президент Янукович и его коллега Владимир Путин на встрече в Сочи 25 октября, которая 
продлилась несколько часов в формате тет-а-тет. Однако нет сомнений, что тема ассоциации 
Украины с ЕС была ключевой. 

По одной из версий, Президент России мог сделать выгодное предложение Януковичу, 
от которого было трудно отказаться. Причем, речь вряд ли шла о вступлении в Таможенный 
союз или присоединении к каким-то другим проектам России, а лишь о том, чтобы отложить 
подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. 

Новое условие регионалов для освобождения Тимошенко может быть свидетельством 
того, что итоги переговоров в Сочи для обеих сторон оказались приемлемыми, и теперь 
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Банковая создает официальный повод для срыва ассоциации: Тимошенко не выпустят, потому 
что она якобы должна стране много денег, а Евросоюз без выезда Тимошенко ассоциацию 
подписать не готов. Что в обмен предложила Россия - пересмотр газового контракта с 
удешевлением цены, кредит или все вместе - вопрос открытый.  

Торги с оппозицией 

По другой версии, новые условия власти - инструмент в торгах с оппозицией. Сейчас в 
парламенте зарегистрировано несколько законопроектов, принятие которых парламентом 
позволило бы заключенным лечиться за рубежом. Один из них - законопроект Сергея Мищенко 
- наиболее жесткий: предполагает возврат заключенного домой после лечения, чтобы 
продолжить отбывать наказание. Второй - Анжелики Лабунской - фактически предполагает 
освобождение из тюрьмы по состоянию здоровья. Первый поддерживает Партия регионов, 
второй - три оппозиционные парламентские партии. Однако голосов ни за один проект не 
хватает - коммунисты традиционно не голосуют за документы, так или иначе связанные с 
евроинтеграцией Украины. 

Своей новой поправкой Банковая посылает оппозиционным лидерам более чем 
прозрачный сигнал: либо соглашаетесь на жесткий вариант решения вопроса Тимошенко, либо 
будет внесена поправка о возмещении перед отправкой на лечение нанесенного ущерба, в 
результате которой экс-премьер ближайшие годы на свободу не выйдет, а соглашение с ЕС, 
вероятнее всего, будет перенесено на 2014 год - до тех пор, пока в Брюсселе не захотят 
смягчить свое требование по судьбе экс-премьера. 

Однако этот вариант предполагает, что власть не отказалась от идеи ассоциации с 
Евросоюзом и рассчитывает лишь вынудить оппозицию поддержать свой вариант 
законодательного решения вопроса Тимошенко. Идея в том, что законопроект Мищенко 
закроет экс-премьеру возможность участия в президентских выборах-2015, потому что если она 
вернется после лечения в Украину, то вынуждена будет продолжить отбывать тюремный срок, 
а не участвовать в президентской гонке. Законопроект Лабунской, напротив, создает условия 
для участия Тимошенко в выборах - как минимум в качестве VIP-агитатора. 

Тимошенко и не собирались отпускать 

Согласно еще одной версии, Президент Янукович никогда не планировал выпускать 
Тимошенко, а евроинтеграция - тактический прием в переговорах с Россией. Ключевая цель 
торгов - миллиардные кредиты, которые позволят Януковичу накануне президентских выборов-
2015 повышать пенсии, доплаты и стипендии. Вопрос заключался лишь в том, как получить 
выгоду одновременно из всех источников - переписать газовый контракт с Россией и получить 
деньги Международного валютного фонда.  

Ассоциация с ЕС в этом сценарии - запасной вариант. Если бы переговоры с Россией не 
дали результата, власть намеревалась смягчить требования МВФ по возобновлению траншей 
сближением с ЕС. Подписав ассоциацию, Киев, например, мог бы аргументировать 
необязательность повышения стоимости газа для населения улучшением бизнес-климата. Но 
запасной вариант не понадобился. На прошлой неделе газета КоммерсантЪ-Украина со ссылкой 
на не названные источники написала, что власть приняла жесткие условия МВФ по 
возобновлению кредитования. Это может свидетельствовать лишь об одном - переговоры с 
Москвой и/или МВФ успешно завершены и для получения кредитов ассоциация с ЕС вовсе не 
обязательна. 

Вполне вероятно, что власть допускала подписание ассоциации с ЕС - но только в том 
случае, если бы удалось снять вопрос освобождения Тимошенко. Чтобы убедить Брюссель 
отказаться от экс-премьера, на Банковой прошло беспрецедентное количество встреч 
Януковича с членами мониторинговой группы ЕС. Было потрачено много ресурсов на 
формирование общественного мнения - о том, что для ЕС в вопросе подписания соглашения 
судьба одного человека - Тимошенко - не принципиальна. Но европейские политики заняли 
жесткую позицию и без освобождения Тимошенко подписывать ассоциацию не хотят. 

Если версия подтвердится, в ближайшее время Россия пойдет на серьезные 
экономические уступки Украине. Вырученные деньги власть потратит на то, чтобы перекрыть 
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тяжелые условия возобновления кредитной линии МВФ (то есть компенсировать потери 
малообеспеченных слоев населения от повышения стоимости газа) и для победы Януковича на 
выборах-2015 посредством повышения социальных выплат. Кроме того, лидер Партии 
регионов избавит себя от необходимости говорить со своим "ядерным" электоратом на 
непонятном языке евроинтеграции, а главная фобия Януковича - Юлия Тимошенко - будет еще 
много лет изолирована в заключении - новые уголовные дела будут этому способствовать. 

http://liga.net/ 

Блоги 

Андрій Пишний: «94-й. Рік по тому»  

pravda.com.ua 

Рівно рік тому, у ніч на 4 листопада, у 94-му окрузі було брутально вкрадено практично 
кожен третій голос громадян, які проголосували за кандидата від об'єднаної опозиції Віктора 
Романюка. Тобто кожного третього виборця ця влада фактично визнала неіснуючим, 
поховавши заживо його вибір та громадянську позицію. Про це я писав у своєму блозі на 
Українській правді рік тому, бо був безпосереднім свідком тієї ганьби, коли результати виборів 
фальсифікувалися на користь регіоналки Тетяни Засухи. Коли влада витерла ноги об 
Конституцію і закони, плюнувши людям в обличчя. Все це зафіксовано на відео. 

Битва за демократію триває. Цей блог на найближчі півтора місяця я присвячую темі 
довиборів до Верховної Ради в 94-му окрузі на Київщині. Тут і на своїй сторінці у facebook, я 
ділитимусь найсвіжішими новинами про перебіг виборчої кампанії – засідання окружної 
виборчої комісії, процес агітації, анонси зустрічей з лідерами опозиції, дії влади, хід 
голосування, підрахунок голосів, встановлення результатів та їх захист. 

Чому саме 94-й? Інші округи не менш важливі для опозиції. Проте особисто для мене 94-
й – це унікальний округ, на якому через політичні переслідування, фізично відсутній кандидат 
Віктор Романюк. Тож наразі мій громадянський і депутатський обов'язок – захистити 
демократичний вибір 30-ти тисяч людей, які проголосували за Віктора Романюка минулого 
року. Закликаю до співпраці незалежних журналістів, громадських діячів та людей доброї волі, 
щоб разом протистояти фальсифікаціям влади на цьому окрузі. 

Те, що режим не покаявся і такі фальсифікації готує, свідчить принцип формування 
окружної виборчої комісії та її персональний склад, де з 18 членів 14 контролює влада. 
Найближчим часом ми відкриємо громадськості, хто ці люди. З фотографіями, біографіями і 
"заслугами" на попередніх виборчих кампаніях. 

Далі ми покажемо обличчя та справжні біографії кандидатів-опонентів. На цей раз серед 
них немає сумнозвісної Тетяни Засухи. Поки головний висуванець влади залишається котом у 
мішку. Та, гадаю, що вже незабаром спільними зусиллями опозиції і громадянського 
суспільства, ми його звідти витягнемо. 

Переконаний, що у ході кампанії на 94-му та інших чотирьох округах, влада покаже свої 
справжні наміри. Зокрема, наскільки щиро режим Януковича прагне інтегруватися до ЄС через 
угоду про асоціацію. Наскільки насправді близькі для них європейські демократичні цінності. 
Адже найактивніша фаза виборчої кампанії припаде саме на дні Вільнюського саміту, коли до 
України буде найпильніша увага світового співтовариства. І дуже буде прикро, якщо довибори 
до парламенту режим перетворить на полігон з апробації технологій і фальсифікацій для їх 
застосування на президентських виборах 2015 року. 

Схоже, що так і буде. Ось набір друкованих агітаційних матеріалів "фейкових" 
опозиційних кандидатів. Ці матеріали великими тиражами поширюються сьогодні на окрузі. 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/pyshny/5277b05b053f3/ 
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Геннадий Москаль: «До уваги Азарова! Остання статистика»  

glavkom 

Згідно зі Статистичним бюлетенем Держслужби статистики за січень-вересень 2013 
року, промислове виробництво у вересні 2013 року до вересня 2012 року впало й складає 94,4%. 

Найгірше, що падає виробництво в індустріально розвинутих регіонах країни. 

Так: Донецька область — 92%; Дніпропетровська — 97%; Запорізька — 96,5%; Київська 
— 94,7%; Луганська — 91,1%; Миколаївська — 86,2%; Одеська — 98,4 %; Полтавська — 
96,7%; Харківська — 94,7%; Херсонська — 92,4%; Черкаська — 96,7%; м.Київ — 84,9.  

Виробництво вугілля кам’яного за січень-вересень 2013 року в порівнянні з аналогічним 
періодом 2012 року складає 96%. Нафта сира — 94,2%; газовий конденсат — 87,4%; 

Спостерігається падіння виробництва продуктів харчування. 

М’ясо свине заморожене —68,9%; виробництво риби — 98,4%; соки — 89,6%; овочі 
консервовані — 88,2%; олія соняшникова — 81,2%; маргарин та жири харчові — 82,1%; 
борошно — 97,6%; хлібобулочні вироби — 92,3%; Катастрофічна ситуація з виробництвом 
цукру. Падіння складає 45,4%. Виробництво горілки складає 80,5%, вина — 97,7%; сигарет — 
86,6%, що говорить про великий розмах виробництва контрафакту. 

Виробництво коксу складає 92,2%; первинна переробка нафти — 68,8%; бензин 
моторний — 56,5%; паливо дизельне — 64,1%; мазут паливний — 59,8%. Виробництво 
феросплавів складає 82,3%; сталь — 96,5%; прокат готових чорних металів — 97,7%. 
Виробництво руд — 83%; конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі — 86,4%. 
Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства також впало до 69,6%. 
Автомобілів легкових — 54,6%. Автобуси — 62,1%; Автомобілі вантажні — 54,2% (тобто 
утилізаційний збір нічого для економіки держави не дав). Виробництво вагонів — 55,6%; 
виробництво електроенергії — 97,4%, в тому числі: тепловими електростанціями — 95,5%; 
атомними електростанціями — 93,1%.  

Падіння будівельної галузі січень-вересень 2013 року до січня-вересня 212 року складає 
83,8%. 

Вантажні перевезення — 96,1%. Пасажирські перевезення — 97,6%. 

Перевезення вантажів залізничним транспортом — 94,6%. 

Експорт знизився й складає 90,9%, а імпорт — 87,6%. 

Експорт з РФ впав до 82,6%. Імпорт — до 74,6%. 

Від’ємне сальдо складає (-) 3421219,4 тис. дол. США. 

Експорт до країн Європи також знизився й складає 98,5%. 

Від’ємне сальдо (-) 7079369,4 тис. дол. США. 

Від’ємне сальдо по Україні складає (-) 7396578,8 тис. дол. США. 

В структурі експорту зовнішньої торгівлі значного падіння зазнали зернові культури — 
88,4% ( експорт зернових культур займає 8% від всього експорту України); жири та олії 
тваринного або рослинного походження — 87,3% ( дана позиція займає 5,7% від всього 
експорту України); палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — 73,3% (4,5 % від 
всього експорту України); експорт мінеральних добрив — 80,8% (2,4% від всього експорту 
України), експорт чорних металів упав до 89,0% (24,4% від всього експорту України); експорт 
виробів чорних металів — 94,6%, алюміній та вироби з нього — 94%. 

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби — 59,1%, залізничні 
локомотиви — 65,1%. 

Кількість суб’єктів по організаційно-правових формах господарювання на 1 жовтня 2013 
року — 1 млн. 363 тис. 389, із них: 

— хто з сошкою (фермерські господарства) — 49 114,0, 
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— хто з ложкою — політичних партій і їх осередків — 19 184, громадських організацій 
— 76 575; релігійних організацій — 25 263; профспілкових об’єднань — 25 265; благодійних 
організацій — 14 729; об’єднань співвласників багатоквартирних будинків — 15 852. 

Тобто на сьогодні в Україні, як у тій приказці — один із сошкою, а семеро з ложкою. 

http://glavcom.ua/articles/15137.html 

Телебачення і радіомовлення 

Верховна Рада цього тижня має розглянути усі чотири законопроекти з різними 

варіантами звільнення ув’язненої №1  

"Студія "1+1", ТСН 

Наталія МОСЕЙЧУК, ведуча: Верховна Рада цього тижня має розглянути усі чотири 
законопроекти з різними варіантами звільнення ув’язненої №1. Проте у фракції Партії Регіонів 
заявили, що готові підтримати лише законопроект депутата Міщенка, який категорично не 
влаштовує опозицію. Та й то тільки після його доопрацювання. Регіонали також заявили, що у 
справі Тимошенко з'явились нові обставини, які ставлять під сумнів доцільність її звільнення 
взагалі. 

Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: Ніякої згоди погоджувальна рада, всупереч її назві, 
не принесла. На порядку денному 4 законопроекти, які мають дозволити Юлії Тимошенко 
лікування в Німеччині.  

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Всі 4 закони я поставив на розгляд 
на четвер". 

Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: Проте жодного, який має шанси бути ухваленим та 
відкрити дорогу до асоціації з ЄС. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції "Батьківщина": "Ми б хотіли звернутись до наших 
політичних опонентів з тим, щоб вони дали чітку відповідь: угоду підписуємо чи не 
підписуємо? За закони, які необхідні для підписання цієї угоди, голосуємо?" 

Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: Опозиція готова підтримати законопроект 
позафракційної Анжеліки Лабунської, що передбачає: ув’язнений, який лікувався у стаціонарі 
рік, звільняється від відбування покарання за станом здоров'я. Регіонали раніше заявляли про 
готовність підтримати законопроект депутату Міщенка. Той дозволяє в’язневі тимчасове 
лікування за кордоном, але після цього велить повернутись відбувати термін. Проте сьогодні 
голова фракції регіоналів заявив: і цього замало. Законопроект Міщенка може стати хіба 
чернеткою для напрацювання нового компромісного документа. 

Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "Формула компромисса одна: 
создать рабочую группу, эта рабочая группа должна наработать соответствующий 
законопроект. Я бы взял за основу законопроект Мищенко и попытался его доработать до 
состояния принятия в зале". 

Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: Проте засідання профільного комітету, де можна 
було б визнатись, навколо якого із законопроектів будувати компроміс, зірвалось. Регіонали і 
комуністи на нього не з'явились, бо їх нібито не попередили вчасно. Натомість заявили про нові 
обставини, які заважають відпустити Тимошенко. Регіонал Володимир Олійник заявив: 
Міністерство доходів і зборів докопалось до грошей, схованих Тимошенко і Лазаренком на 
закордонних рахунках, і порушило судові процеси, щоб повернути ці загалом півмільярда 
доларів в Україну.  

Сергій ВЛАСЕНКО, захисник Юлії Тимошенко: "Нібито в банку Павла Лазаренка Юлія 
Тимошенко у 2008-2010 роках мала якісь рахунки або щось інше. Напевно, тоді треба 
звинувачувати США, які дозволили Павлу Івановичу, який сидів у цей час тюрмі, відмивати 
гроші у швейцарських банках, що виглядає само по собі абсурдно". 
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Володимир ОЛІЙНИК, фракція Партії регіонів: "Сьогодні Юлія Тимошенко, якщо має 
там кошти, а вона має кошти, то я вам скажу відверто, немає ж рішення судів накласти арешт і 
так далі. Вона коли виїжджає, вона розпоряджається цими коштами. Тоді виникає питання: 
повернути борг згідно рішення суду – це півтора мільярда". 

Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: Регіонали вважають: ця справа не може не вплинути 
позицію фракції під час вирішення долі Тимошенко. Незалежно від правдивості цих закидів, 
сам факт їх появи робить компроміс між фракціями ще менш можливим, а звільнення 
Тимошенко навіть на лікувальні канікули уже немає вигляду питання, яке так чи інакше, але все 
ж буди вирішено. 

Доля Тимошенко  

5 канал,Час новин  

Віталій ГАЙДУКЕВИЧ, ведучий: Сьогодні проти екс-прем’єрки відкрили чергову 
кримінальну справу – відзначилось Міндоходів. Відомство Клименка вирішило повернути 
гроші Павла Лазаренка, а заодно і Тимошенко додати претензій. Для регіоналів ця тема нова, 
бютівці із нею вже колись стикалися. Практично одночасно із новими претензіями регіонали 
різко змінили риторику і поведінку - більше ніякої європейськості – засідання комітету, де 
розглядали 4 законопроекти щодо Тимошенко, влада проігнорувала. Перший регіонал 
парламенту про саму місію Кокса і Кваснєвського дозволив собі говорити вкрай 
непарламентськими образами. Здається, з асоціацією все – більше ніхто нікуди не йде? 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції "Батьківщина": «Угоду підписуємо чи не 
підписуємо?!» 

Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: В опозиції у цьому засумнівалися. У Партії регіонів 
– прямої відповіді не кажуть. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції ВО «Батьківщина»: «За закони, які необхідні для 
підписання цієї угоди голосуємо? Чи знову будете тягнути до останнього дня, а потім будете 
продавати росіянам не підписання угоди?!». 

Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції ПР: «Если завтра вам какая-то комиссия будет 
настаивать на том, чтобы вы прыгнули с 5-го этажа с окна – вы будете прыгать или нет? Вот это 
приблизительно то, что нам иногда предлагают». 

Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Це про те, що місія Кокса-Кваснєвського 
запропонувала взяти за основу компромісу законопроект Анжеліки Лабунської, який дозволяє 
Юлії Тимошенко вільною їхати лікуватися за кордон. З тону заяв регіоналів в опозиції 
відчувають – угоду у владі уже не планують. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради: «У нас багато «відчувається щось». Треба 
працювати! Ми розглядаємо чотири закона, але «я відчуваю»… Нада не відчувати, а приходити 
в комітети». 

Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Законопроект Лабунської і ще три інших щодо долі 
Тимошенко мав в обід понеділка розглядати профільний комітет. Але він – без кворуму: 
засідання проігнорували регіонали і комуністи. 

Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, народний депутат, «Батьківщина»: «Не відбувся комітет через 
те, що не прийшли наші колеги з фракції Партії регіонів». 

Анжеліка ЛАБУНСЬКА, народний депутат, позафракційна: «Дуже сумно дивитися і 
усвідомлювати те, що для політиків іноземних країн доля нашої країни має набагато більше 
значення, ніж, на жаль, для наших депутатів». 

Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Регіонали попередили: про засідання комітету, 
анонсоване з п’ятниці, вони не знали. 

Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції ПР: «Сегодня нам говорят: «Мы в срочном порядке 
соберем заседание комитета!». Половина членов комитета меня информируют о том, что они не 
знают, не успевают и приехать не смогут!». 
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Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, народний депутат, «Батьківщина»: «Наші колеги були 
поінформовані письмово – за моїм підписом - про те, що комітет відбудеться сьогодні, о 14-й. З 
середи поінформовані за моїм доручення – про що є всі довідки – тут все чітко написано: кого і 
коли поінформували». 

Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Регіонал Олійник вирішив: відпускати Тимошенко за 
кордон – узагалі не варто, бо виявлена нова обставина. Не така вже й нова, – заявляє захисник 
Тимошенко, – стара і штучно притягнута. Йдеться про те, що відомство з доходів і зборів 
намагається за кордоном відсудити кошти Лазаренка, зробивши фігурантом справи ще й 
Тимошенко.  

Володимир ОЛІЙНИК, народний депутат, ПР:«То звільняється від відбуття покарання. 
А що робити із збитками?! Людина поїхала - і не компенсовує». 

Сергій ВЛАСЕНКО, захисник Юлії Тимошенко: «Давайте припинимо тиражувати 
брехню від Олійника і прочих. У мене в руках вирок Павлу Лазаренку. Це офіційний публічний 
документ. Жодного разу прізвище Юлії Тимошенко не згадується. Це прояв хворобливої 
фантазії людей, які бажають за будь-яких умов тримати Юлія Тимошенко в тюрмі, не 
виконуючи рекомендації Європейського Союзу і свідомо – я підкреслюю це – свідомо 
зриваючи підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом». 

Ольга СНІЦАРЧУК, кореспондент: Виконати усі умови задля підписання угоди про 
асоціацію Європа закликала до середини листопада. Вирішення проблеми ув`язненого екс-
прем’єра залишається однією із ключових умов. 

Проект Державного бюджету наступного року парламент розгляне у п’ятницю  

Business, Новини  

Дарія ДІЄГУЦ, ведуча: Проект Державного бюджету наступного року парламент 
розгляне у п’ятницю. За словами Голови Верховної Ради Володимира Рибака, депутати 
розглянуть питання роботи промислових підприємств, які ж базою для формування річного 
кошторису, а також інформацію уряду щодо головного фіндокумента на 2014-й. Бюджет на 
2013 Рада прийняла 6 грудня минулого року. Сьогодні Державна казначейська служба 
повідомила, що надходження за січень-жовтень становили 278 мільярдів гривень, що на майже 
2 % більше проти того ж періоду торік. 

Верховна Рада цього тижня має проголосувати законопроект, за яким Юлію 

Тимошенко можна буде відправити на лікування за кордон  

ICTV, Факти  

Олена ФРОЛЯК, ведуча: Верховна рада цього тижня має проголосувати законопроект, за 
яким Юлію Тимошенко можна буде відправити на лікування за кордон. На порядку денному це 
питання стоїть у четвер, але не виключено, що депутати візьмуться за нього раніше. Із чотирьох 
документів найбільше шансів у законопроекті позафракційних депутатів Міщенка та 
Лабунської. Перший варіант з доопрацюванням можуть підтримати регіонали. Варіант пані 
Лабунської більше подобається опозиції та місії Кокса-Кваснєвського. Головна відмінність їх у 
тому, що у законопроекті Міщенка механізм відправки ув'язненого лікуватись за кордоном 
прописаний детальніше. Однак в обох варіантах це можливо лише за рішенням суду. 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Вільнюський саміт не за горами, а 
український віз не поспішає. В опозиції сумніви виникли, чи не міняє влада курс. Батьківщина 
та Свобода запідозрили президента в торгах. Опозиціонери хочуть знати, про що протягом 5 
годин у Сочі Віктор Янукович говорив з Володимиром Путіним. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції ВО "Батьківщина": "У нас немає жодної офіційної 
інформації про предмет переговорів, окрім неофіційної інформації про те, що Україна 
продавала Росії непідписання угоди з Європейським Союзом". 
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Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Ударівці знову наполягають працювати 
ударно, тобто під куполом аж до вільнюського саміту. Також наполягають на новому законі 
прокуратура. Але не можна поперед батька в пекло лізти – пояснив Юрій Мірошниченко. Не 
проваливши старих документів влада не може навіть зареєструвати нового законопроекту, 
згоду на ухвалення якого надала рада Європи. 

Юрій МІРОШНИЧЕНКО, представник Президента у Верховній Раді України: "У нас 
регламент не дозволяє зареєструвати новий законопроект, який є альтернативним без того, 
щоби розглянути вже зареєстрований". 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Ще одне питання з євроінтеграційною 
бородою – доля Юлії Тимошенко. Екс-прем'єрка вже згодна на лікування, але за схемою 
запропонованою Анжелікою Лабунською. Її законопроект складається з одного абзацу – 
дозволити лікування за кордоном і амністувати за рішенням суду через погане здоров'я. Саме 
цей варіант і підтримала місія Кокса-Кваснєвсього. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Всі 4 закони я поставив на розгляд 
на четвер. Ми можемо перенести на завтра, можем перенести на середу". 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Раніше поки не виходить. Засідання комітету 
не відбулося. Регіонали та комуністи його проігнорували. Вони нібито і досі в округах, хоча про 
засідання у понеділок було відомо ще в минулий четвер. 

Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "Мне звонят наши коллеги, и 
говорят: какой комитет? Мы находимся в округах, и мы либо поздно вечером приедем, либо 
завтра утром". 

Андрій КОЖЕМ'ЯКІН, голова комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності: "За 4 дні, як це вимагає закон, всі були повідомлені. 
Чому є підтвердження. Тому будь-які інсинуації, а також звинувачення мене особисто або 
когось ще в тому що ми затягуємо і не інформуємо депутатів, я вважаю що це неправда". 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Регіонали не хочуть відпускати Тимошенко 
на лікування. Володимир Олійник через прес-службу Партії регіонів вимагає від екс-прем'єрки 
повернути всі борги. І не лише за себе, а і за Павла Лазоренка. А це щонайменше мільярд 
доларів. Регіоналам більше подобається законопроект Міщенка, який планують доопрацювати 
та ухвалити пізніше. А опозиція наполягає на негайному ухвалені законопроекту Лабунської. 

Сергій МІЩЕНКО, народний депутат України: "Юридична сторона в тому числі і мого 
законопроекту нікого не цікавить. Цікавить тільки політична сторона". 

Анжеліка ЛАБУНСЬКА, народний депутат України: "Якщо на те буде воля депутатів, 
завтра там о 10:15 зібрати засідання комітету". 

Питання Тимошенко є лакмусовим папірцем для Європи  

ТВі, Сьогодні  

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Питання Тимошенко є лакмусовим папірцем для 
Європи. Так заявив віце-маршал Польщі на зустрічі зі спікером українського парламенту 
Володимиром Рибаком. Він підкреслив, що питання опозиціонерки не є проблемою місії Кокса- 
Квасневського. 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: У свою чергу голова Верховної Ради сказав, що 
Україна вже на фінішній прямій. А питання екс-Прем'єрки сподівається вирішити в парламенті 
уже цими днями. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Президент України, я зустрічався 
декілька днів назад. У нас була розмова. Президент питає – коли ви розглянете закон? Давайте 
цей закон, і я його підпишу. Тому нам депутатам Верховної Ради України треба розглянути всі 
4 закони, і узгодити. Щоб і опозиція і більшість змогла прийняти такий закон". 

Цезари ГРАБАРЧИК, віце-маршалок сейму Польщі: "Усі в ЄС чекають на це рішення, 
яке стосується закону про лікування осіб, що відбувають покарання. Це лакмусовий папірець". 
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Верховна Рада у п'ятницю має розглянути питання про формування 

держбюджету на 2014 рік  
УТ-1, Новини  

Любов ДОБРОВОЛЬСЬКА, ведуча: Верховна Рада у п'ятницю має розглянути питання 
про формування держбюджету на наступний рік, а також доповідь уряду про роботу 
промислових підприємств. На порядку денному цього тижня і так зване "питання Тимошенко". 
На голосування винесуть чотири законопроекти, що стосуються можливості лікування 
ув'язнених за кордоном. Два – від опозиції, ще два – від позафракційних депутатів Сергія 
Міщенка та Анжеліки Лабунської. Попередньо запланували розглянути ці документи у четвер. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Вcі чотири закони я поставив на 
розгляд на четвер. Але якщо раніше буде рішення комітету, а ми завтра будемо погоджвати 
першим питанням порядок денний сесії на цю неділю, ми зможемо перенести ці питання на 
завтра або на середу". 

Питання Тимошенко парламент розгляне у четвер  

Любов ДОБРОВОЛЬСЬКА, ведуча: Питання Тимошенко парламент розгляне у четвер. 
Про це домовилися на погоджувальній раді. На голосування винесуть 4 законопроекти, які 
стосуються можливості лікування ув’язнених за кордоном. Два від опозиції, ще два – від 
позафракційних депутатів Сергія Міщенка та Анжеліки Лабунської. Рішення за цими 
законопроектами мав дати профільний комітет з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності. Однак він поки що не зібрався через відсутність кворуму. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Вcі чотири закони я поставив на 
розгляд на четвер, але якщо раніше буде рішення комітету, а ми завтра будемо вранці 
погоджувати першим питанням порядок денним сесії на цю неділю, ми зможемо перенести на 
завтра, можемо перенести і на середу". 

Як слід попрацювати, аби Вільнюський саміт пройшов бездоганно   

Перший діловий, Новини  

Анастасія МАРЧЕНКО, ведуча: Народні обранці планують як слід попрацювати, аби 
Вільнюський саміт пройшов бездоганно. За словами Голови Верховної Ради Володимира 
Рибака, парламент призначить позачергове засідання, якщо нардепи не встигатимуть ухвалити 
євроінтеграційні законопроекти. На порядку денному цього тижня їх три – про прокуратуру, 
поліпшення виборчого законодавства та зміни до антикорупційного. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Поставлено питання продовжити 
роботу завтра до повного розгляду питань порядку денного. Як проголосують депутати, то я 
одразу поставлю питання ще неділю попрацювати. Даайте поживемо, завтра побачимо». 

Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партії регіонів в парламенті: «Каждую 
пленарную неделю мы начинаем с того, что у нас представители с фракции Удар приходят и 
говорят, давайте следующую неделю сделаем пленарную. А в текущую неделю, которая уже 
пленарная, никто работать не желает. Позиция нашей фракции очень четкая, если есть 
законопроекты, по которым надо работать, мы готовы работать круглосуточно и сколько надо. 
Но заниматься популизмом, когда объявляем работу Верховной Рады, а потом из этого делаем 
посмешище, мы это поддерживать не будем». 

Опозиція пропонує розглянути їхній варіант законопроекту про прокуратуру  
UBR, Новини  

Кореспондент: Опозиція пропонує у вівторок розглянути їхній варіант законопроекту 
про прокуратуру, оскільки президентського варіанту у парламенті немає. Про це заявив Арсеній 
Яценюк під час погоджувальної ради в понеділок. Спікер Володимир Рибак пообіцяв поставити 
це питання на порядок денний у вівторок першим. Натомість представник глави держави у 
Верховній Раді Юрій Мірошниченко сказав, що внесе президентський законопроект тільки тоді, 
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коли розглянуть документ від опозиції, адже саме його схвалила венеціанська комісія. У цьому 
варіанті з прокуратури зняли функцію загального нагляду та досудового слідства. Зауваження 
міжнародні експерти висунули тільки щодо призначення та терміну перебування на посаді 
Генерального прокурора. Законопроект про прокуратуру – один з головних у пакеті 
євроінтеграційних документів. 

Миндоходов обвиняет Тимошенко и Лазаренко в хищении 200 миллионов 

долларов  

Интер, Подробности  

Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: Новое дело против Юлии Тимошенко: Министерство 
доходов и сборов Украины инициировало судебный процесс в США и Швейцарии о хищении 
двухсот миллионов долларов. Среди подозреваемых - два экс-премьера: Тимошенко и 
Лазаренко. Подробности у Валентины Левицкой. 

Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Три законопроекта о лечении заключенных за 
рубежом - уже в повестке дня работы Верховной рады. Запланированы на ближайший четверг, 
но рассмотрят их - если даст добро профильный комитет. 

Владимир РЫБАК, Председатель Верховной Рады Украины: "Але як буде раніше 
рішення комітету. Ми можемо перенести на завтра, на середу, на четвер". 

Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Решения комитета пока нет: заседание было 
запланировано на сегодня, на два часа дня. Но регионалы говорят: их не предупредили. 

Александр ЕФРЕМОВ, народный депутат Украины, лидер фракции Партии регионов: 
"Половина членов комитета меня информируют о том, что они не знают, не успевают и 
приехать не смогут". 

Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: И действительно: из 17-ти членов комитета на 
заседание пришли лишь семеро - кворума не было, заседание не состоялось. 

Андрей КОЖЕМЯКИН, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина": "Можна 
було сьогодні розглянути, нічого не заважає завтра зранку розглянути ці законопроекти, і вже 
на четвер винести у будь-якому вигляді". 

Анжелика ЛАБУНКСКАЯ, народный депутат Украины, внефракционная: "Якщо на то 
буде воля депутатів, завтра там о 10:15 зібрати засідання комітету, для того, щоб розглянути 
комітет прийняв рішення". 

Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: До четверга еще два дня, но регионалы не 
спешат и раздумывают: а стоит ли вообще выпускать Тимошенко за рубеж в связи с новым 
судом. 

Александр ЕФРЕМОВ, народный депутат Украины, лидер фракции Партии регионов: 
"Возникают дополнительные обстоятельства по делу Тимошенко. Данная информация просто 
не может не повлиять на решение фракции". 

"Министерство доходов и сборов Украины начало судебный процесс в США и 
Швейцарии для защиты интересов государства Украина в деле о хищении 200 млн. дол., в 
незаконном присвоении которых подозревается группа лиц, включая украинских экс-премьеров 
Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко". 

Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: О новом деле и новых подозрениях в хищении 
государственных средств "в особо крупных размерах" сообщила британская юридическая 
фирма Lawrence Graham на своем сайте. Сергей Власенко - защитник Тимошенко - верит в 
абсолютную ее невиновность. 

Сергей ВЛАСЕНКО: "Не було встановлених судом обвинувачень Павла Лазаренка у 
зв'язках з корпорацією Єесу, Сомалі, або з Юлією Тимошенко. Це брехня". 

Владимир ОЛИЙНЫК, народный депутат Украины, фракция Партии регионов: "Ви 
підніміть 2004, 2005, 2006, де через оффшор кіпрський були виведені кошти з України близько 
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мільярда доларів і є сьогодні кошти Лазаренко і Тимошенко, Україна повинна на них 
претендувати". 

Валентина ЛЕВИЦКАЯ, корреспондент: Министерство доходов и сборов, которое 
затеяло суд, свои аргументы пока не обнародовало. Завтра депутаты попытаются вновь собрать 
профильный комитет и обсудить возможность лечения заключенных за границей. 

Режим Януковича свідомо провокує міжнародну ізоляцію  

Радіо Свобода, «Точка зору» 

Роблячи в Україні усе, що тільки їм заманеться, «януковичі» опинилися за крок до 
міжнародної ізоляції. І особливо це прослідковується у питанні навколо звільнення Юлії 
Тимошенко. Ігри режиму «донецьких» долею лідера української опозиції виглядають як сумна 
політична циркова вистава. Проте роль шута в ній явно виконує не Тимошенко. 

Можна зробити припущення, що якщо асоціація з Європейським союзом не буде 
підписана через вперте небажання діючої влади «поступатися принципами», і «ув’язнена номер 
один в Україні» й надалі залишатиметься у неволі, то це означатиме не тільки міжнародну 
ізоляцію, але й не що інше, як політичний дефолт. З усіма можливими наслідками, котрі у 
подальшому будуть із цього випливати. 

У такому разі, не можна виключати того, що без економічної підтримки Заходу, цей 
політичний дефолт не переросте в економічний дефолт з його бурхливими потрясіннями. Цей 
дефолт, звісно, здатен розворушити українців і вивести їх зі стану затяжного політичного 
заціпеніння. Але чи потрібно доводити ситуацію в Україні до стану крайнього кипіння 
політичних пристрастей? 

Адже хто-хто, а на Банковій краще за інших проінформовані, що більше ніж за три роки 
правління «команди реформаторів», вона успішно довела країну до банкрутства. І сьогодні 
банкрутом є не лише уряд, по суті банкрутом є і сам президент Віктор Янукович. 

Україна опинилася в заручниках 

Правління «донецьких» довело Україну до ймовірної економічної катастрофи, але 
Януковичу потрібно від Заходу лише одне – тверді гарантії особистої недоторканності. І в 
заручниках цієї ситуації опинилася ціла країна, а не тільки одна Юлія Тимошенко. 

При цьому самим українцям відводиться лише роль мовчазних глядачів на дешевій 
гальорці театру абсурду. А життя за режиму «донецьких» настільки «покращилося», що нині 
для більшості народу він став просто ненависним. 

Великою мірою, за усе те, що нині відбувається в Україні відповідальний і Захід. 
Оскільки усі 22 роки незалежності, українці, як і за совітів, продовжували перебувати за 
«залізною завісою», але тепер уже візовою. 

Який відсоток українців побував за кордоном і бачив ту саму Європу? На жаль, для 
більшості вона є насправді абстрактним поняттям. Про яке можна собі помріяти і поговорити, 
але не боротися за неї. 

Та й ті, хто прагне пояснити українському народу переваги європейського вибору, не 
занадто дохідливо намагаються переконати широкий загал у необхідності асоціації з 
Євросоюзом. Ніби бояться взяти на себе відповідальність за такий крок та перестраховуються у 
разі провалу. 

Тимошенко стала символом об’єднання українських демократичних еліт 

Аналізуючи ситуацію, яка нині виникла навколо європейського вибору України і 
«харківської ув’язненої», можна сказати, що одним із вагомих пунктів таких довгих вагань і 
сумнівів Віктора Януковича є те, що він дуже побоюється, що випустивши Юлію Тимошенко 
на волю, вона (а не він) може стати головним євроінтегратором. Тобто, ніби виглядатиме так, 
що завдяки «великомучениці Юлії» Україна йде до Європи. 
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Та режим «януковичів», своїми недолугими діями, лише сприяє міфологізації образу 
Юлії Тимошенко. І вона для багатьох українців перетворилася на алегоричний образ, 
напівказковий персонаж, таку собі українську Жанну Д’Арк із народної притчі. 

Чому так сталося? Бо ця, безумовно, талановита і обдарована політична діячка, ставши 
на герць з олігархічною системою, котра цілеспрямовано і методично вибудовує в Україні 
антигромадянське суспільство, по суті стала символом об’єднання українських демократичних 
еліт, і загальнонаціонального спротиву безмежів’ю «донецької» влади. 

Таким чином, політичні реалії полягають в наступному: від самого початку захоплення 
влади, «януковичі» визначили саме Тимошенко головним ворогом донецької навали на 
Україну. І саме тому європейські лідери та представницькі організації Європи вважають Юлію 
Тимошенко символом демократії в Україні. 

Після того, як «донецькі» взяли у «полон» лідера проукраїнського і проєвропейського 
вибору України, а самих українців намагаються позбавити їхньої національної основи й 
ідентичності та асимілювати у безсловесних жителів периферійних регіонів, під цим шаленим 
тиском український етнос поступово починає формуватися в сучасну європейську націю. 

Якщо бути точним, то ми сьогодні маємо справу зовсім не з проблемою Тимошенко, а з 
проблемою для Януковича. Адже, якби у нього не виникло абсурдне бажання перемістити свого 
найвпливовішого політичного опонента за ґрати, то, можливо, Юлія Тимошенко й не мала б 
такої міжнародної підтримки і розкрутки, яку вона отримала завдяки цьому на даний момент. 

Своїми недолугими і непродуманими наперед діями, режим «януковичів» сам усі ці роки 
фактично працював на утвердження і поширення позитивного іміджу Юлії Тимошенко не лише 
в Україні, але й у США і Європі. 

Очевидно, що залишається катастрофічно мало часу до того критичного моменту, коли 
Янукович ще матиме шанс випустити Тимошенко на вимогу Європи. Але якщо його 
гіпертрофовані власні амбіції і далі продовжуватимуть домінувати над здоровим глуздом, то він 
повністю зажене себе і Українську державу в геополітичний тупик. 

І від цього український народ програє на багатьох напрямках. Якщо питання звільнення 
Тимошенко не буде вирішене, то українцям годі й сподіватися на реформування судової та 
пеніцитарної системи, на проведення чесних виборів і введення до політики в Україні чесних 
правил гри. 

Для нинішньої влади в Україні справа Тимошенко – це тест 

Власне, навіщо Януковичу взагалі щось вигадувати. Адже Європейський союз для 
підписання угоди про асоціацію поставив чітке і однозначне завдання – необхідно звільнити 
лідера української опозиції Юлію Тимошенко. Оскільки звільнення Тимошенко засвідчить 
відсутність в Україні вибіркового правосуддя (принаймні у її випадку). І це проблема для 
президента Віктора Януковича, бо він мусить ухвалити вольове рішення і звільнити в’язня 
сумління. 

І не потрібно створювати нові додаткові проблеми. А вже, як вільна людина, Тимошенко 
зможе отримати візу для виїзду за кордон і лікуватися вже там, де вона вважатиме за потрібне. 

Але продовжуючи і далі гратися в цю абсурдну гру – «звільню-не звільню», Янукович 
ризикує позбавити Україну реального шансу наблизитися до Європейського союзу. Асоціація з 
ЄС дуже потрібна Україні, проте не можна так заграватися і так легковажити історичною долею 
держави, як це роблять тепер «донецькі». 

У демократичній Європі розуміють, що «справа» Юлії Тимошенко сфабрикована і 
політично вмотивована. І тому вона ще більше піднімає питання щодо вибіркового правосуддя 
в Україні. Проте, позитивне рішення у цій «справі» могло б продемонструвати Європейському 
союзу, що політичні переслідування в Україні більше не будуть повторюватися. 

Тимошенко визнана в Європі політичним в’язнем. І тепер режим «януковичів» 
поставлений перед дилемою вибору: або диктатура «донецьких», або цивілізована Європа. Бо з 
такими «хвостами», як ігри зі звільненням Юлії Тимошенко, до Європи нікого не приймають. 
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Крім того, без звільнення заручника демократичного вибору України, і безперешкодного 
надання їй можливості вести політичну діяльність, тобто повної чи часткової її реабілітації, як 
політика – майбутнє України в Євросоюзі виглядає дуже сумнівним. 

Тому, якщо у ЄС поведуться на пропозиції кримінально-олігархічних кланів про 
«звільнення» Юлії Тимошенко на їхніх умовах, то Брюссель лише продемонструє українцям 
подвійні стандарти і свою готовність співпрацювати з диктатором, який має сумнівне минуле. 

Якщо ж опозиція підіграє владі «донецьких» і піде на її вимоги щодо лікування екс-
прем’єра в статусі ув’язненої, то це буде ніщо інше, як поразка і зрада опозиції. 

Тоді виходить, що опозиціонери не здатні чи не хочуть відстоювати свого лідера. Адже 
чи потрібна українцям така євроінтеграція на умовах Януковича? Це ж просто блеф, бо подібна 
влада не спроможна ані реформувати себе, ані вести країну по цивілізаційному європейському 
шляху. 

Тому поступитися в питанні свободи для головного політв’язня України – означає для 
опозиції заздалегідь змиритися з програшем диктаторському режиму «януковичів». 

Для нинішньої влади справа Тимошенко – це тест на те, чи готова вона просунутися хоча 
б на сентиметр на багатокілометровому шляху України до Європи. І, по суті, звільнення Юлії 
Тимошенко – це питання уникнення міжнародної ізоляції України і політичного дефолту 
режимом «януковичів». 


