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ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ 

Володимир Рибак: «Ми твердо налаштовані на підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС»  "Голос України" ...................................................................................3 

Голова Верховної Ради України В.Рибак розраховує на підтримку політичної групи 
«Європейські консерватори і реформісти» в питаннях, пов’язаних із прийняттям подальших 
рішень Європейського парламенту щодо підписання, тимчасового застосування і набрання 
чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Про це він сказав під час учорашньої 
зустрічі з делегацією політичної групи Європейського парламенту «Європейські консерватори 
і реформісти». 

«Питання з лікуванням» знову затягують  Анна Черевко, «День» .............................4 

«Ми готові розглядати проект Лабунської, але підтримуємо проект Міщенка. Що стосується 
проектів, які ми маємо подавати Венеціанській комісії, ми йдемо чітко за графіком», — 
зауважив депутат від ПР В.Макеєнко. За словами обранця, встановлення такої політичної ціни 
за підписання Угоди про асоціацію виходить за рамки світового досвіду. 

Рада срывается на Юлии Тимошенко  Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" 

(Украина) ...........................................................................................................................5 

Вчера в Партии регионов признали, что не готовы голосовать за законопроект, который 
позволит Ю.Тимошенко выехать на лечение в Германию. По мнению представителей ПР, 
рассмотрение этого вопроса в четверг, в годовщину Октябрьской революции, может быть 
сорвано из-за противостояния фракций "Свобода" и Компартии. Принятие законопроекта 
может быть отложено и по другим причинам — в Партии регионов заявили, что Украина 
будет инициировать судебные иски в ряде европейских стран о возвращении около $1 млрд, 
выведенных П.Лазаренко "при помощи счетов Ю.Тимошенко". 

У Європу з Юлею за ґратами?  Катерина Бачинська, "Україна молода" ...................6 

В опозиції ж переконані, що результат четвергового голосування залежить не так від ПР, як 
від рішення В.Януковича. Який, мовляв, поки що й сам не знає, що вирішить, тому можна 
очікувати несподіваних рішень. Наприклад, — Юлю таки випустять на лікування, але не 
звільнять. 

Хто і як керує «багнетами» Януковича в парламенті  Журнал "Український 

тиждень"...........................................................................................................................8 

Проте кожному помахові передує чимала робота, в тому числі й паперова. У розпорядження 
Тиждень.ua потрапила підбірка документів внутрішнього користування фракції регіоналів, що 
відображає організацію роботи парламентського представництва «партії влади». АП під 
незмінним керівництвом С.Льовочкіна першою висловлює свою думку щодо дій 
пропрезидентської більшості парламенту. А уряд і фракція ПР, за нечисленним винятками, 
можуть лише погодитись. 

ВВЕЕРРХХООВВННАА  РРААДДАА  УУККРРААЇЇННИИ  УУ  ДДЗЗЕЕРРККААЛЛІІ  ЗЗММІІ::  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 
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Анатолий Гриценко отозвался на голоса  Галина Корба, "КоммерсантЪ" 

(Украина) .........................................................................................................................10 

Вчера во фракции "Батькивщина" разгорелся скандал вокруг голосования народных депутатов 
за законопроекты парламентского большинства. Народный депутат А.Гриценко обвинил 
нескольких коллег в нарушении договоренностей и потребовал их исключения из фракции. 
Руководство "Батькивщины" согласилось рассмотреть этот вопрос на сегодняшнем заседании.  

ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 

Рада не поддержала снижение страхового стажа для назначения минимальной 

пенсии  Корреспондент.net ............................................................................................11 

Законопроект о внесении изменений в закон Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании на сегодняшнем заседании парламента в первом чтении поддержал 
221 народный депутат. При этом 313 парламентариев решили отправить законопроект на 
повторное первое чтение. 

Украинская оппозиция — иллюзия единства  Inpress.ua .........................................11 

Какая ирония – в тот миг, когда А.Яценюк провозглашал что-то вечное о единстве 
«Батькивщини», УДАРа и «Свободы», он это самое единство нарушал, интеллигентно и 
деликатно, но все-таки воруя инфоповод у инициатора всей этой интеграции да координации 
В.Кличко. 

Ірина Луценка розповіла, хто і чому захопив бізнес-центр "Лотос"  Gazeta.ua ....14 

"Офісний центр на Туполєва належить моєму синові. У зв'язку з тим, що я стала народним 
депутатом я йому передала цей бізнес. У нас в цьому бізнес-центрі три поверхи і дуже багато 
орендарів. Податкова міліція зацікавилася одним із учасників ринку, який пов'язаний із 
електронними платіжними системами. А вони орендують у нас в цьому офісному центрі 
приміщення і ставлять свої сервери. Відтак вони не знаючи в якому приміщенні знаходяться 
ці сервери окупували повністю всі три поверхи", - розповіла Луценко. 

БЛОГИ 

Ігор Єремеєв: «Голосування по законопроекту N2997. Сенсації не сталося, але 
маємо обнадійливу тенденцію»  pravda.com.ua...........................................................15 

Цьому законопроекту не вистачило лише 5 голосів, щоб бути прийнятим. Але у порівнянні з 
голосуваннями по іншим законопроектам, які стосуються скасування чи зміни пенсійної 
"реформи" – це вельми обнадійливий результат. 

Ігор Мірошниченко: «Парламентська опозиція засудила медіакілерство 
олігархічних ЗМІ»  pravda.com.ua ................................................................................15 

"Останні події у Верховній Раді ілюструють, що режим Януковича став на шлях спотворення 
результатів майбутнього народного волевиявлення, бо розуміє, що виграти вибори 2015 року 
по-чесному не зможе. Саме тому він намагається всіма силами, в тому числі шляхом 
маніпуляцій із законодавством, уникнути чесної конкуренції". 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

ЦВК: на 5 місць у ВРУ вже претендує 141 кандидат  5 канал, Час новин................16 

Верховна Рада розчистила поле для ухвалення законопроекту, що має 
реформати прокуратуру  ICTV, Факти........................................................................17 

Верховная Рада обсуждала дело Тимошенко и саммит в Вильнюсе  Интер, 

Подробности ...................................................................................................................19 

Долю Тимошенко депутати можуть вирішити вже у четвер  ТВі, Сьогодні...........19 

Центральный офис партии Виталия Кличко снова пикетировали  ТРК 

"Украина", События .......................................................................................................21 
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Президентський варіант закону про прокуратуру – вже у Верховній Раді  УТ-1, 
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Ксенія Ляпіна: «У таку країну інвестор не приходить»  Радіо Свобода, 

Економіка.........................................................................................................................22 

 

Друковані видання 

Володимир Рибак: «Ми твердо налаштовані на підписання Угоди про асоціацію з 
ЄС»  

"Голос України" 

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак розраховує на підтримку політичної 
групи «Європейські консерватори і реформісти» в питаннях, пов’язаних із прийняттям 
подальших рішень Європейського парламенту щодо підписання, тимчасового застосування і 
набрання чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.  

Про це він сказав під час учорашньої зустрічі з делегацією політичної групи 
Європейського парламенту «Європейські консерватори і реформісти». В. Рибак висловив також 
сподівання, що, заслухавши звіт Кокса—Квасневського 14 листопада, Конференція президентів 
Європейського парламенту остаточно переконається в необхідності підписання Угоди про 
асоціацію з Україною. «У цьому контексті позиція та підтримка вашої групи вкрай важлива для 
нас», — сказав він. 

Водночас Голова Верховної Ради заявив, що в Україні «твердо налаштовані на 
підписання Угоди про асоціацію з ЄС 29 листопада у Вільнюсі». «Якнайшвидше укладення 
Угоди відповідає нашим спільним інтересам як з точки зору демократичного майбутнього 
України, так і у більш широкому загальноєвропейському контексті», — наголосив В. Рибак. 

Керівник парламенту зазначив, що реформування вітчизняного законодавства відповідно 
до європейських стандартів здійснюється в тісній взаємодії із профільними структурами ЄС, 
Ради Європи та ОБСЄ, і наголосив, що переважна більшість законодавчих актів з 
«євроінтеграційного пакета» було ухвалено конституційною більшістю. «Парламент об’єднався 
навколо ідеї європейської інтеграції», — сказав В. Рибак. 

Голова Верховної Ради повідомив, що нині на розгляді в парламентських комітетах 
перебувають законопроекти стосовно реформування виборчого законодавства та органів 
прокуратури, і висловив упевненість, що їх буде ухвалено перед Вільнюським самітом. Крім 
того, В.Рибак зауважив, що в четвер розглянуть згідно з Регламентом законодавчі акти, які 
дають змогу ув’язненим у виняткових випадках виїжджати за кордон для лікування. 

В. Рибак також зазначив, що підписання Угоди про асоціацію і нинішня активна робота з 
виконання відповідних критеріїв є важливим кроком, але не менш важливим, за його словами, є 
початок тимчасового застосування Угоди. 

Водночас, наголосив він, Україна продовжує наполягати на необхідності подальшого 
конструктивного розвитку економічних відносин з Росією, яка є стратегічним партнером нашої 
держави, та іншими країнами Митного союзу в дусі добросусідства та взаємоповаги. 

Своєю чергою глава політичної групи «Європейські консерватори і реформісти» Мартін 
Калланан назвав членів групи «потужними друзями України». «Ми дуже сподіваємося, що 
Угода про асоціацію буде підписана і ратифікована Європарламентом», — сказав він. М. 
Калланан також заявив про готовність європарламентаріїв і надалі надавати Україні підтримку  

на шляху практичної реалізації євроінтеграційних законів. 
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Голова Верховної Ради Володимир Рибак: 

«Перший етап функціонування поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС буде супроводжуватися певними втратами і труднощами для української 
економіки. У цьому контексті Україні важливо отримати від ЄС адекватну фінансову, 
експертну і технічну підтримку на потреби виконання Угоди». 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=305516 

«Питання з лікуванням» знову затягують  

Анна Черевко, «День» 

Незважаючи на те, що відлік часу до саміту у Вільнюсі вимірюється вже не місяцями чи 
тижнями, а днями, одна з ключових вимог — звільнення Тимошенко — не знаходить 
юридичного вирішення. У Верховній Раді зареєстровано кілька проектів, які суттєво 
відрізняються за своїми підходами до звільнення та подальшої діяльності екс-прем’єра Юлії 
Тимошенко. Враховуючи певний цейтнот та низький рівень спроможності віднайдення 
компромісів, місія «Кокса-Кваснєвського» винесла свій вердикт поданим проектам. Найбільш 
вдалим на думку європейських представників є акт розроблений позафракційною депутаткою 
Анжелікою Лабунською. Утім, альтернативний проект, відповідно до якого, Тимошенко буде 
звільнено від покарання у зв’язку із хворобою і направлено на лікування, але не повністю 
реабілітовано у громадянських правах, депутати від Партії регіонів підтримувати 
відмовляються. 

«Ми готові розглядати проект Лабунської, але підтримуємо проект Міщенка. Що 
стосується проектів, які ми маємо подавати Венеціанській комісії, ми йдемо чітко за графіком», 
— зауважив депутат від ПР Володимир Макеєнко. За словами обранця, встановлення такої 
політичної ціни за підписання Угоди про асоціацію виходить за рамки світового досвіду. 
«Дивує, що договір між країнами ЄС та  Україною має перелік законопроектів для здійснення 
адаптації законодавства, а в додатку мова йде про конкретну персону. Не важливо, яке прізвище 
цієї людини, ми не можемо створити проект під неї. Я законодавець вже не перший рік і можу 
сказати, що ми маємо розробляти законопроект так, щоб ним не могли скористатися тисячі 
злочинців, які позбавлені волі. Це питання дуже непросте. Однак ми готові його розглядати й 
голосувати», — резюмував він. Проте, точної дати розгляду проекту в сесійній залі депутат 
назвати не зміг. 

Депутат від «Батьківщини» Андрій Павловський твердо переконаний, що будь-які 
розмови про юридичну недосконалість проекту Лабунської — спекуляції. «Місія «Кокса-
Кваснєвського» рекомендувала прийняти проект без поправок. Вони чітко дали Януковичу 
зрозуміти, що у разі невиконання побажань ЄС, асоціації не буде», — висловив свою позицію 
депутат. Зокрема обранець відмітив маніпулятивний характер інших проектів. На його думку, 
вони потрібні для відтягування часу. «Ми щиро прагнемо асоціації з ЄС і тому прислухаємося 
до їх думки та підтримаємо тільки той проект, який визначено місією «Кокса-Кваснєвського». 
Вони чітко вказали на проект Лабунської». 

Певна колізія, на думку регіонала Макеєнка, може виникнути під час голосування 
консенсусного проекту не стільки серед лав провладної більшості, а всередині самої опозиції. 
«Уявіть їх зустріч із Тимошенко не в Харкові, де існували специфічні умови і з технічних та 
моральних причин деякі речі не могли бути озвучені, а у Берліні. Розмови будуть вестися не 
про те, що потрібно триматися разом і боротися. Це буде непроста розмова. Головне питання, 
яке вона поставить: де мої депутати? Де Філенко, Гринів, Стецьків? Чому Сас не перший 
заступник регламентного комітету? Чому бізнесмени, які ніколи не були депутатами, потрапили 
у списки? Чому вони вийшли з фракції? Опозиціонери бояться цього й затягують розгляд 
«питання Тимошенко». На минулому тижні, наприклад, вони не провели засідання профільного 
комітету. Окрім того, у порядку денному з’явилися законопроекти про імпічмент президента та 
про скасування компартії. Знайшли час. Невже це потрібно розглядати зараз? Відповідь проста: 
певна частина опозиціонерів не хоче опинитися в тіні однієї опозиціонерки, а один опозиціонер 
не хоче втрачати лідерство у фракції та партії» — підсумував Макеєнко. 
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Учора керівники фракцій дійшли згоди: депутати будуть тиснути «за» чи «проти», 
вирішуючи долю чотирьох проектів про лікування ув’язнених за кордоном у четвер вранці. 
Однак, говорити про досягнення домовленості щодо ухвалення рекомендованого 
альтернативного законопроекту зарано. 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-ukrayini/pitannya-z-likuvannyam-znovu-zatyaguyut 

Рада срывается на Юлии Тимошенко  

Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина) 

То, что главной темой вчерашнего заседания Верховной Рады станет принятие 
законопроекта, который позволит Юлии Тимошенко выехать на лечение в Германию, стало 
понятно еще утром. Представители оппозиции украсили свои рабочие места флагами Украины 
и Европейского союза, а депутаты фракции "Батькивщина" надели белые свитера с надписями 
"Украине — волю!" и изображением Юлии Тимошенко. "По решению фракции у нас 
повышенная явка — на случай если "регионалы" захотят вынести этот вопрос на рассмотрение 
во вторник либо в среду или провалить голосование",— заходя в зал, сказал один из соратников 
экс-премьера. 

Во вторник утром главы оппозиционных фракций попытались убедить оппонентов 
поддержать законопроект внефракционного народного депутата Анжелики Лабунской, 
одобренный миссией Европарламента под руководством Патрика Кокса и Александра 
Квасьневского. 

— Если в Вильнюсе будет подписано соглашение, Украина получит финансовую 
помощь от наших западных партнеров — речь идет об 11,5 млрд евро плюс 600 млн евро! — 
заявил с трибуны глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк. 

Огласив свои требования, оппозиционные фракции отказались поддержать проект 
повестки дня, который был утвержден на заседании согласительного совета. Согласно 
документу, законопроект Анжелики Лабунской планировалось рассмотреть в четверг одним из 
последних вопросов. 

После переговоров у спикера представители Партии регионов согласились перенести 
рассмотрение вопроса о лечении Юлии Тимошенко за границей на утро четверга, что, по 
мнению соратников экс-премьера, увеличило шансы на принятие закона. 

Вместе с тем сразу несколько представителей ПР сообщили, что фракция в четверг не 
поддержит этот вопрос. "Ничего по Тимошенко принято не будет! Мы поблефовали год — и 
все! Где обещанные кредиты? Из кредитной линии ЕС в $15 млрд нам дают только три! Кроме 
того, Юлия Тимошенко должна выплатить причиненный государству ущерб",— сказал один из 
депутатов ПР. 

По словам собеседника "Ъ", в четверг до рассмотрения законопроекта Анжелики 
Лабунской Рада не дойдет. "Четверг — это 7 ноября, очередная годовщина Октябрьской 
революции. "Свобода", по нашей информации, гарантированно сцепится с коммунистами, и 
Владимир Рыбак закроет заседание! Ситуация стала накаляться уже в начале недели — именно 
поэтому Олег Тягныбок потребовал принять законопроект о запрете Компартии",— подчеркнул 
источник. 

Депутаты от "Свободы" и Компартии уверяли, что "не поддадутся на провокации 
оппонентов". "Мы не будем срывать рассмотрение законопроекта по Юлии Тимошенко!" — 
уверенно заявил " заместитель главы фракции "Свобода" Андрей Мохнык. Его соратник Игорь 
Мирошниченко добавил, что 7 ноября в сессионном зале удастся избежать противостояния, 
однако в большей степени это зависит от КПУ. 

"Красному флагу не место в Верховной Раде! Но давайте лучше спросим у коммунистов, 
что они там уже запланировали",— предложил Мирошниченко и тут же остановил шедшую по 
коридору представительницу Компартии Оксану Калетник. 

— Оксана, а что там ваши неадекватные коммунисты планируют на четверг? — 
поинтересовался он у Калетник, заверив, что "речь идет не о ней". 
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— Мы надеемся, что никаких провокаций не будет, и что вы будете вести себя 
прилично,— смущенно ответила она. В свою очередь глава фракции Компартии Петр 
Симоненко заявил, что его коллеги "в сессионном зале в четверг планируют работать". 

Как известно, 18 ноября Совет министров стран ЕС рассмотрит вопрос о выполнении 
Украиной критериев подписания соглашения об ассоциации. В Партии регионов вчера впервые 
признали, что до этой даты Верховная рада не успеет выполнить два ключевых требования ЕС 
— решить вопрос о лечении Юлии Тимошенко в Германии и принять закон "О прокуратуре". В 
частности, президентский законопроект "О прокуратуре" может быть принят в первом чтении 
19-22 ноября, тогда как законопроект Анжелики Лабунской и вовсе может быть отклонен. 
"Наша фракция за этот законопроект в формате, предложенном народным депутатом, 
голосовать не будет!" — заявил глава фракции ПР Александр Ефремов. 

В Партии регионов позаботились о подавлении международного резонанса, который 
вызовет отказ властей Украины отпустить Юлию Тимошенко. Ефремов вчера заявил, что по 
инициативе Министерства доходов и сборов международная юридическая компания Lawrence 
Graham подала иски в суды США и Швейцарии о возврате денег, выведенных из Украины 
вследствие политической коррупции. "Дальше будет подача исков в суды Великобритании и 
еще ряда европейских стран, которые, кстати, настаивают на выдаче Юлии Тимошенко,— 
сказал господин Ефремов.— Речь идет об огромных суммах! Порядка $500 млн, а вообще-то до 
$1 млрд будут востребованы для того, чтобы их вернули в Украину". Глава фракции ПР 
подчеркнул, что эти деньги "были выведены экс-премьером Павлом Лазаренко при помощи 
счетов, аффилированных с Юлией Тимошенко". 

http://www.kommersant.ua/doc/2336655 

У Європу з Юлею за ґратами?  

Катерина Бачинська, "Україна молода" 

Сьомого листопада багато хто чекає, як свята. Учора на засідання Голова Верховної Ради 
Володимир Рибак заявив, що в четвер парламент розгляне всі чотири законопроекти, 
спрямовані на вирішення «питання Тимошенко». Розгляне, та чи ухвалить? Без підтримки 
«регіоналів» — навряд. А представники Партії регіонів учора заявили, що фракція 
зареєстровані законопроекти щодо дозволу на лікування українських в’язнів за кордоном 
підтримувати не збирається. 

Не переконали ПР навіть заяви місії Європарламенту в особах Пета Кокса та Александра 
Кваснєвського, які заявили, що вважають найбільш оптимальним для консенсусу законопроект 
Анжеліки Лабунської. Лідер фракції «Регіонів» Олександр Єфремов на брифінгу заявив: «Є 
кілька законопроектів, і, як я бачу, все одно ми змушені будемо створити робочу групу, тому 
що жоден із них не має достатньої перспективи, щоб за нього проголосували». 

Тим часом дехто з «регіоналів» дотримується думки, що перейматися питанням 
Тимошенко взагалі не варто — мовляв, хоч би що з нею сталося, угоду все одно підпишуть. 
«Повірте мені, Асоціація однозначно буде підписана, оскільки вона потрібна Європі більше, 
ніж Україні», — заявив у коментарі «УМ» одіозний Вадим Колесніченко. Парламентарій 
зазначив, що «регіонали» відмовляються голосувати за законопроект Лабунської, оскільки він 
не відповідає Конституції. «Такий закон надаватиме можливість нашим злочинцям 
переїжджати в Європу, і в такому випадку вони не будуть відбувати покарання. Хіба це 
нормально? Звільняти Тимошенко не можна, бо вона злочинниця. Вихід — лише лікування», — 
вважає Колесніченко. 

В опозиції ж переконані, що результат четвергового голосування залежить не так від ПР, 
як від рішення Віктора Януковича. Який, мовляв, поки що й сам не знає, що вирішить, тому 
можна очікувати несподіваних рішень. Наприклад, — Юлю таки випустять на лікування, але не 
звільнять. 

Що ж до готовності Європи підписати угоду з Україною за будь–яких умов, 
опозиціонери дотримуються іншої думки, ніж «регіонали». На думку «УДАРівця» Павла 
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Розенка, влада зумисне максимально затягує вирішення питання Тимошенко, сподіваючись на 
те, що ЄС просто зніме цю умову. «Та очевидно, що цього не буде», — переконаний Розенко. 

А тим часом... 

Інформаційна кампанія, яку цього тижня здійняли «регіонали»в підконтрольних ЗМІ, 
передбачає варіант із незвільненням Тимошенко. Повідомляється про наміри Кабінету 
Міністрів повернути в Україну понад 4 млрд. грн. Павла Лазаренка, а Юлію Тимошенко 
зробити головним фігурантом цієї справи про фінансову відповідальність. «Звинувачення у 
відмиванні коштів за кордоном — настільки серйозне, що може змусити і західних політиків на 
деякий час винести проблему Тимошенко за дужки переговорного процесу», — каже 
провладний політолог Кость Бондаренко, передбачаючи, що Леді Ю під час саміту 
лишатиметься в ув’язненні. 

Вісім голосів, недоданих «УДАРом», провалили скасування пенсійної реформи 

Залякування керівництва «Батьківщини» подіяли. Депутати найбільшої опозиційної 
фракції вчора прийшли до парламенту в повному складі й одностайно голосували за 
законопроекти, які підтримувало керівництво. Напередодні у фракції вирішили, що ті, хто 
пропускатиме засідання ВР, можуть бути взагалі відраховані з лав. 

У перший день сесійного тижня в центрі уваги був закон про прокуратуру, що належить 
до «європакета». Втім, компромісного проекту з цього приводу не існує. Спершу парламент 
зняв із розгляду старий проект закону — №0886, прийнятий у першому читанні ще в 2009 році. 
За таку постанову проголосували 322 депутати. Згодом у ВР було зареєстровано два окремі 
законопроекти щодо прокурорської реформи — від імені Президента Віктора Януковича та 
опозиції. 

«Цей закон повинен бути європейським. Прокуратура не повинна займатися 
розслідуванням, вона повинна виконувати функцію нагляду за дотриманням законодавства. У 
нас схрестили ці функції. Прокуратуру треба поставити на своє місце», — заявляє депутат із 
«Батьківщини» Володимир Яворівський. Водночас «регіонали» свідчать, що те саме передбачає 
й оновлений проект Банкової, підготовлений з урахуванням поправок Венеціанської комісії. 

Загалом, цей тиждень можна вважати ключовим у плані ухвалення парламентом 
«європакета». У білих светрах із написами «Юлі — волю» та прапорцями ЄС на робочих місцях 
підійшли до роботи «батьківщинівці». Вони розраховували нарешті скасувати пенсійну 
реформу, зокрема підвищення пенсійного віку в жінок. Проте склалося не так, як гадалося, і 
якщо раніше зривали голосування «регіонали», то цього разу підвели свої ж. Табло показало 
216 «за» при необхідних 226. 

Володимир Яворівський заявив: «Сьогодні однозначно треба було приймати закон щодо 
пенсійної реформи. І значна провина в цьому саме опозиції, тому що раптом вісім голосів не 
додав «УДАР», не проголосував Ляшко – «борець за народне щастя», та ще кілька 
позафракційних. Якби всі проголосували, ми б мали 227 голосів, і врешті ця ганебна реформа 
була скасована». 

Заступник голови фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко у розмові з «УМ» 
зловтішався: мовляв, про який компроміс із владою на сьогодні можна говорити, коли в самій 
опозиції немає злагодженості? «Підтвердженням цього стало сьогоднішнє їхнє голосування 
щодо пенсійних змін, які вони просто провалили без нашого втручання», — каже Колесніченко. 
При цьому пан Вадим заявив, що якщо ми наближаємось до Європи, то потрібно і відповідати 
європейським стандартам, тобто пенсійний вік в Україні можуть ще й підвищити. 

«Регіоналка» Ганна Герман у коментарі «УМ» зазначила, що на даний момент питання 
пенсійної реформи не є настільки важливим, оскільки головне — це Європа. «У четвер усе 
залежить від опозиції. Якщо вона піде з нами на компроміс, то можна очікувати на позитивне 
рішення, якщо ж вона тільки зриватиме засідання, то, на жаль, нічого змінити не можна буде», 
— вважає пані Герман. 

В «УДАРі» не змогли прокоментувати конфуз із вісьмома голосами за зниження 
пенсійного віку. Павло Розенко, депутат від партії Кличка, у коментарі «УМ» виправдовувався: 
«Проблема сьогодні була не в «УДАРі», а в Партії регіонів. Якби «регіонали» підтримали цей 
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законопроект, то ніхто б не казав про ці вісім голосів. Опозиція, на жаль, не має 226 голосів для 
ухвалення таких рішень. Але ми все одно будемо вносити ініціативи, щоб до ПР нарешті 
дійшло, що їхня пенсійна реформа ніякого результату не дала, а лише негатив». 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2362/180/84065/ 

Хто і як керує «багнетами» Януковича в парламенті  
Журнал "Український тиждень" 

Коли українській владі необхідно терміново прийняти той чи інший закон, думку 
провладних депутатів часто ніхто не питає, їхня справа – голосувати за помахом руки 
спеціально вповноваженого на те колеги. І хоча це порушує дух парламентаризму не меншою 
мірою, аніж гол рукою порушує дух футболу, ті, хто мав би стежити за дотриманям правил, 
нічого не помічають. 

Проте кожному помахові передує чимала робота, в тому числі й паперова. У 
розпорядження Тиждень.ua потрапила підбірка документів внутрішнього користування фракції 
регіоналів, що відображає організацію роботи парламентського представництва «партії влади». 

Точніше, йдеться про дві групи документів: набір таблиць під назвою «До розкладу 
пленарного засідання Верховної Ради України на 5-8 листопада 2013 року» та збірку тез і 
зауважень щодо законопроектів, котрі партійне керівництво вважає за небхідне провести – або, 
навпаки, провалити. 

Одразу наголосимо, що особливих сенсацій тут нема. Проте це, коли можна так 
висловитись – документи, що засвідчують епоху. 

Кожна таблиця «До розкладу пленарного засідання…» містить 10 вертикальних 
стовпчиків, у котрих наведено в першу чергу такі небхідні дані, як реєстраційний номер 
законопроекту, суб’єкт, котрий його подав, та повна назва документу. Далі йдуть «Мета та 
завдання» і «Очікувані результати та наслідки». 

Останні два пункти готують «мізки» фракції ПР. Це видно з того, що викладені в 
таблицях цілі законопроектів та очікувані від них наслідки ніколи не збігаються з цілями та 
наслідками, наведеними в супровідних записках авторів проектів, якщо ці автори належать до 
опозиції чи просто не мають схвалення влади. 

Наступними йдуть стовпчики з позицією профільного комітету ВР та думкою експертів. 
Включити їх – робота клерків з апарату фракції. Адже кожен законопроект у будь-якому разі 
повинен супроводжуватись висновком комітету та експертних управлінь ВР, і відповідні  
документи зазвичай публікуються на парламентському сайті разом із самими законопроектами. 

Але ви не знайдете у відкритому доступі того, що містить стовпчик № 8 – «позиції АП та 
КМУ», тобто адміністрації президента та уряду. 

Причина проста: той же Кабмін має конституційне право вносити законопроекти, а 
відтак бере певну участь у їх просуванні – наприклад, урядовці нерідко виступають на цю тему 
в комітетах та у сесійній залі. Але це стосується саме урядових проектів. «Думка» ж міністрів 
щодо ідей, висунутих іншими суб’єктами законодавчої ініціативи, мала б  хвилювати 
парламентарів лише у виняткових випадках – і про відповідні консультації ВР мусила б 
заявляти публічно. 

Що ж до адміністрації президента, то такого конституційного органу в Україні взагалі не 
існує. Це – лише дорадча служба, котру створює Президент у межах своїх повноважень. За 
Конституцією, президент може створювати будь-які служби такого штибу – та водночас не має 
права делегувати їм ані крихти власних президентських повноважень. 

Але, попри це, саме АП під незмінним керівництвом Сергія Льовочкіна першою 
висловлює свою думку щодо дій пропрезидентської більшості парламенту (тобто, в більшості 
випадків, і всього парламенту). А уряд і фракція ПР, за нечисленним винятками, можуть лише 
погодитись. 
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Про людське око це обставляється зворотнім чином. У розпорядженні Тиждень.ua 
опинилися десятки сторінок таблиць, де фігурують майже 130 проектів законів України та 
парламентських постанов. І у найбільшій кількості випадків (понад 50) думка АП 
формулюється скромно: «Підтримати позицію КМУ». 

Проте ясно, що насправді це ніщо інше, як дозвіл найвищої ланки управління державою 
«нижчій ланці» самостійно вирішити відносно другорядне питання. Такі «другорядні» питання 
часто стосуються, зокрема, бюджетної тематики. А от кадрову тему, в тому числі на місцях, АП 
контролює самостійно: відповдіні проекти законодавчих та підзаконних актів здебільшого 
взагалі обходяться без урядової візи. 

На те, що думка АП є найважливішою, вказує і такий чудовий момент, як запис «На 
розсуд парламенту». Тобто найвищому законодавчому органу, ну або принаймні його 
пропрезидентській частині, часом дозволяють і справді щось вирішити. 

Щоправда, і тут не все гладенько. Так, «на розсуд парламенту» ще цими вихідними було 
віддано рішення про те, який із законопроектів про лікування Юлії Тимошенко за кордоном 
приймати, а які – відхилити. Але є величезні й обгрунтовані сумніви в тому, що коли дійде до 
діла, депутати від ПР і справді визначатимуться самі. Швидше вже, думка АП не висловлена 
просто тому, що досі не висловлено думки президента… 

Водночас, як видно з таблиць, нинішнім можновладцям не чужий і певний плюралізм. 
Тут є досить цікаві приклади. Взяти законопроект № 2369, де йдеться про підвищення зарплат 
суддів – членів Вищої кваліфікаційнї комісії суддів – та співробітників Державної судової 
адміністрації. Як профільний комітет (хто б сумнівався), так і адміністрація президента 
виступили «за» - а от уряд рекомендував відправити проект на допрацювання. 

Уряд можна зрозуміти: коли що, гроші шукати саме йому… І, цілком імовірно, таки 
доведеться. Адже фракція ПР вирішила дослухатись до комітету (читайте – Сергія Ківалова) і 
Банкової (читайте – Андрія Портнова). 

Буває по-іншому. Так, законопроект опозиціонера Андрія Шевченка «Про свободу 
мирних зібрань», котрий викликав суперечки серед громадських активістів, в адміністрації 
президента були пропонували підтримати за основу, тоді як в уряді симпатій до документа не 
виявили. Фракція ПР погодилась із адміністрацією. 

І навпаки, проект опозиціонерки Лілії Гриневич про заборону закриття позашкільних 
навчальних закладів АП пропонувала підтримати, а уряд – відхилити. В підсумку фракція ПР 
послухалася уряду. 

Дуже-дуже зрідка трапляється й таке, що депутати-регіонали слухаються тільки себе. 
Ось єдиний випадок із планів на цей пленарний тиждень: АП вирішила відхилити проект 
постанови відзначення ювілеїв «майстрів гуцульського різьбярства». Натомість фракція нічого 
страшного в ньому не побачила. Хоча, ясна річ, у депутатів завжди є час передумати. 

В усьому іншому ситуація, як кажуть, під контролем. Хоча й не факт, що під дуже 
надійним. Так, у документах, отриманих, є останній стовпчик – «Рішення більшості». 
Очевидно, йдеться про строкату парламентську більшість, котра начебто складається з 
регіоналів, комуністів та позафракційних, але фактично на сьогодні підбирається 
«переговірниками» від уряду та АП принагідно до кожного принципового голосування. 

Дається це непросто: скажімо, в таблицях, котрі ми тут розглядаємо, міститься до 
десятка законопроектів від Компартії. І всі їх одностайно пропонують відхилити й АП, і КМУ, і 
фракція ПР. Яка вже тут «більшість»? 

Тож не варто дивуватись, що стовпчик «Рішення більшості» - порожній. Хоча не 
виключено, що це – свого роду контрольна графа. 

Між тим, на завершення варто повернутися до стовпчиків 1 – 2. Як легко помітити, в 
кожному фрагменті, присвяченому окремому законопроекту, ці стовпчики «зростаються» в 
один. Зазвичай там вказано «уповноважену» представляти законопроект особу, співдоповідачів 
та, увага, депутатів, котрі повинні поставити запитання від фракції. 
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Усе передбачено з запасом. Скажімо, законопроект про заборону «фінансових пірамід» 
має представити регіонал Риженков, але коли що, то напохваті буде цілий заступник голови тієї 
ж фракції пан Воропаєв. Далі визначені співдоповідачі від партії та ті, хто повинні ставити 
запитання з місця. Якщо останні не встигнуть попрохати слова, це слово їм передадуть 
соратники… Не можна не зазначити, до речі, що всі ці депутати, від Єдіна до Яценка, є 
безсумнівними фахівцями щодо різного роду «фінпірамід». 

Ну а що саме говорити промовцям – на те є окрема інструкція (навіщось російською 
мовою). Тиждень.ua вже продемонстрував уривки такої інструкції на підтримку законопроекту 
про позику у Євросоюзу 610 млн. євро. За цей закон депутати від ПР повинні проголосувати, не 
знаючи ані відсотків, ані суми обслуговування боргу, ані чіткого графіку надання траншів, ані 
витрат держбюджету на повернення позики . 

До честі Партії регіонів треба зазначити, що командування її парламентського загону 
особливо й не приховує від «пересічних бійців» усі суперечності своїх бажань із законом. Так, у 
тезах до підтримки законопроекту № 3127 відверто вказано, що він суперечить Бюджетному 
кодексу. Але на що не підеш заради Чемпіонату Європи з баскетболу-2015? Тому наказано 
підтримати. 

Тож парламентським спікерам ПР пропонують всіляко відстоювати зменшення 
податкових надходжень через «Євробаскет» - із тієї, наприклад, причини, що «подобная 
законодательная инициатива полностью оправдала себя во время подготовки к проведению 
чемпионата Европы по футболу «Евро-2012». 

Що ж: ніхто й не сумнівається, що ініціатива себе виправдала цілком. Тим, хто проводив 
ЄВРО-2012, видніше. 

http://tyzhden.ua/Politics/93102 

Анатолий Гриценко отозвался на голоса  
Галина Корба, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Обвинения в адрес народных депутатов Арсена Авакова, Валерия Головко, Людмилы 
Денисовой, Геннадия Зубко, Николая Княжицкого, Дениса Дзензерского и Валерия Лунченко 
выдвинул их коллега по фракции Анатолий Гриценко. "Эти семь депутатов, вопреки 
вчерашнему решению фракции, только что синхронно с властью проголосовали за проект 
N2916д, предусматривающий преобразование Аграрного фонда в бизнес-структуру",— написал 
на своей странице в социальной сети Facebook Гриценко. 

Народный депутат отметил, что на заседании в понедельник "Батькивщина" единогласно 
одобрила его предложение исключать из фракции всех, кто не ходит на заседания Верховной 
Рады без уважительной причины или голосует вопреки решениям фракции. "Завтра вопрос о 
персональной ответственности этих депутатов за невыполнение решения фракции будет 
рассмотрен на утреннем заседании. По крайней мере, Александр Турчинов меня в этом заверил. 
Разговор должен быть серьезным, а решение фракции — ответственным",— написал Анатолий 
Гриценко. 

Арсен Аваков поспешил ответить на обвинения. "На кого работаете, Гриценко? Чего 
добиваетесь? Провоцируете расколы и ссоры. Разберитесь, а потом впереди всей планеты 
священнодействуйте. Со своими проще воевать",— написал он на своей странице в Facebook. 

Как объяснила Людмила Денисова, экспертный совет фракции на заседании в 
понедельник рекомендовал принять законопроект N2916д за основу с учетом поправок, 
поступивших от представителей оппозиции. "Экспертный совет, в который я вхожу, одобрил 
этот законопроект. Мы ориентировались на тех депутатов, которые знают этот вопрос, 
являются специалистами в отрасли. Поэтому я так голосовала. Насколько мне известно, 
фракция не принимала другого решения",— сказала она. 

Впрочем, удержаться от эмоций Денисова тоже не смогла. "Завтра мы все это выясним, 
и, если мы что-то нарушили, фракция будет принимать решение. Это касается нашей фракции, 
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и мы как-то разберемся. А Анатолию Гриценко следовало бы сначала все выяснить, прежде чем 
писать посты в Facebook",— отметила народный депутат. 

Руководство "Батькивщины" подтвердило, что фракция рассмотрит обвинения Гриценко 
в адрес народных депутатов на сегодняшнем заседании. В то же время заместитель главы 
фракции "Батькивщина" Сергей Соболев сомневается, что в отношении депутатов будут 
применены суровые дисциплинарные взыскания. По его мнению, они проголосовали так "по 
ошибке". "К сожалению, именно я отвечаю за голосование в этом секторе. В таблице для 
голосования, где у нас отмечено, поддерживать или не поддерживать законопроект, возле этого 
документа стоял знак вопроса. Несколько наших коллег расценили это как возможность 
свободного голосования. Во время второго голосования я к ним обратился, и они 
исправились",— объяснил Соболев. 

Он подчеркнул, что это была "техническая ошибка". "Это не проявление несогласия с 
фракцией, я не вижу тут никакого политического подтекста. Если этот вопрос возникнет на 
заседании фракции, думаю, я смогу объяснить это коллегам",— сказал народный депутат. 

http://www.kommersant.ua/doc/2336657 

Інтернет-ЗМІ 

Рада не поддержала снижение страхового стажа для назначения минимальной 

пенсии  

Корреспондент.net 

Сейчас страховой стаж для начисления минимальной пенсии для мужчин составляет 35 
лет, а для женщин - 30 лет. 

Верховная Рада отклонила снижение страхового стажа для назначения минимальных 
пенсий, отправив соответствующий закон на повторное первое чтение. 

Законопроект о внесении изменений в закон Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании на сегодняшнем заседании парламента в первом чтении поддержал 
221 народный депутат. При этом 313 парламентариев решили отправить законопроект на 
повторное первое чтение. 

Авторы закона предлагают внести изменения в ст.28 закона Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании, предусматривающие снижение страхового стажа 
для назначения минимальных пенсий для мужчин до 30 лет, а для женщин - до 25 лет. 

Сейчас страховой стаж для начисления минимальной пенсии для мужчин составляет 35 
лет, для женщин - 30 лет. При обсуждении законопроекта народный депутат фракции УДАР 
Павел Розенко отметил, что в Украине "самый большой страховой стаж в Европе и самые 
маленькие пенсии". До 1 октября 2011 года, когда вступил в силу закона О мерах по 
законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы, для назначения пенсий 
в минимальном размере мужчинам требовалось 25 лет страхового стажа, женщинам - 20 лет. 

Напомним, Верховная Рада вчера не поддержала законопроекты, отменяющие ряд 
положений пенсионной реформы. 

http://korrespondent.net/business/career/3204490-rada-ne-podderzhala-snyzhenye-
strakhovoho-strazha-dlia-naznachenyia-mynymalnoi-pensyy 

Украинская оппозиция — иллюзия единства  
Inpress.ua 

Чем ближе Украина подходит к президентским выборам, тем сильнее ощущается 
напряжение внутри оппозиции. «Борцы с режимом» прикладывают максимум усилий, чтобы не 
выносить сор из избы, но поддерживать иллюзию единства становится всё сложнее… 

Координация координаторов 
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16 октября Арсений Яценюк обрадовал всех честных, сознательных и активно 
борющихся с преступной властью граждан своим заявлением: «Оппозиция создает единый 
координационный центр по подготовке к выборам в «проблемных округах»». 

Какая ирония – в тот миг, когда Яценюк провозглашал что-то вечное о единстве 
«Батькивщини», УДАРа и «Свободы», он это самое единство нарушал, интеллигентно и 
деликатно, но все-таки воруя инфоповод у инициатора всей этой интеграции да координации 
Виталия Кличко. 

Впрочем, Кличко ведь сам подставился – если б хотел выглядеть главным 
координатором (а он не хочет, но об этом позже), то соизволил бы посетить съезд той же 
«Батькивщини», на котором оппозиция давала добро еще четырем охотникам за мандатами. В 
свою очередь лидер УДАРа ограничился «приветственным письмом» – личные встречи с 
коллегами по оппозиционному цеху всегда доставляли Кличко массу неудобств и 
беспокойств… 

…Как это, например, случилось в Ялте, где раззадориваемый истосковавшимся по 
оппозиционным пирушкам Юрием Луценко Арсений Яценюк безбожно троллил абсолютного 
чемпиона-супертяжа – на ринге «непринужденного» (но тщательно продуманного) острословия 
Кличко пока держится не слишком уверенно. Да и поправки в налоговый кодекс с подачи 
«сердечных», которые фактически перекрывают лидеру УДАРА возможность участия в 
президентской гонке, также мягко говоря заставляют задуматься о том, что же будет 
происходить в оппозиционном лагере с приближением президентских выборов... 

Но, собственно, так ли уж важно (еще как важно!), кто более инициативный и 
координационный в оппозиции? Неужели лучшие умы нации, Яценюк с Кличко, не слыхали 
про кредо постструктурализма – «смерть автора»? Важно другое – как на деле будет выглядеть 
«координация» по вопросам выборов в проблемных округах, ведь сквозь ее призму отчетливо 
проглядываются и другие выборы, те что поважней… 

Перевыборы 

А здесь все, увы, не так гладко… Черкассы, 194 округ: «Батькивщина» повторно 
выдвигает Николая Булатецкого, у которого (и тут без иронии) действительно украли победу – 
15% отрыва как-никак… УДАР приветствует решение коллег и … начинает активно помогать 
главной конкурентке Булатецкого – «любимой женщине Фирташа», беспартийной 
самовыдвиженке Валентине Жуковской. 

На одной из PR-акций Жуковской засветилась сама Ирина Геращенко, не нашедшая в 
себе сил отказаться от посещения такого значимого для страны мероприятия. 

Такая вот оппозиционная координация по-украински. Похожие вещи происходят и на 
более локальном уровне довыборов в местные советы: к примеру, за последний год в Харькове 
состоялись довыборы в горсовет по двум округам – на 41-м оппозиция сделала ставку на 
представителя «Батькивщины», а на 12-м единым кандидатом стал «свободовец». 

И вот в конце ноября грядут новые довыборы по 37 округу, на которых по логике вещей 
настала очередь выдвигать представителя УДАРа. Однако «Батькивщина» наносит удар на 
опережение и решением городской партийной конференции выставляет своего кандидата – в 
УДАРе бессильно разводят руками и соглашаются. 

Бунт «фронтовых тыловиков» 

Однако даже разделив оппозицию на три (разумеется, как и власть), мы не получим 
сколь-нибудь монолитных образований. Наиболее децентрализованной на данный момент 
является «Батькивщина», союз которой с «Фронтом Перемен», по всей видимости, сыграл на 
руку только Яценюку, тогда как местные команды «фронтовиков» остались не у дел. 

Летом СМИ тиражировали громогласные заголовки, дескать только 1% членов «Фронта 
Перемен» вступил в «Батькивщину». Позже эту информацию пытался опровергнуть Александр 
Турчинов, заверявший, что 5 тысяч «фронтовиков» уже стали под "бело-сердечные" знамена и 
обзавелись новыми партбилетами. 
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Впрочем, процесс слияния проходит не слишком успешно, и это вынуждены признать 
все. Если большинство правобережных «фронтовиков» в местных советах пусть и без особого 
энтузиазма, но вошли в соответствующие фракции «Батькивщини», то на левобережье верные 
идеалам «третьей силы» они предпочли остаться в статусе «внефракционных» депутатов. 

Любопытный случай произошел в Черкасской области, где рьяные оппозиционеры из 
ФП оказались настолько оппозиционными к оппозиции, что вошли во фракцию Партии 
регионов местного горсовета. 

В свою очередь изгнанный из парламентской фракции «Батькивщини» Андрей Павелко 
видит политическую реинкарнацию «Фронта Перемен» в новом проекте «Демократы» 
(разумеется, во главе с собой). В общем, не отпускает Арсения «фронтовое» прошлое, 
продолжая создавать ему проблемы с управлением партией. 

«Братья Кармазины» 

Единство трех крупнейших оппозиционных партий не означает единства оппозиции, 
ведь всегда остается фактор личности – рассудительной, денежной и автономной 
(гипотетический Порошенко) или абсурдной, эпатажной, но чертовски известной 
(гипотетический Ляшко). Что касается ближайших выборов, то на них, безусловно, свою роль 
сыграет «фактор Кармазина». 

«Мандатокиллер» Юрий Кармазин со свойственным ему хладнокровием выбрал себе 
самую подходящую жертву – оппозиционер Виктор Романюк, выдвиженец «Батькивщини» на 
94 округе. Романюк, скрывающийся в Милане от «избирательного правосудия», на съезде 
родной партии посредством скайпа заверил, что будет бороться за победу и пообещал яркую, 
креативную кампанию. Яркую, но дистанционную – в Украину оппозиционер пока 
возвращаться не планирует. 

Этим и попытается воспользоваться Кармазин, который если не съест, то точно 
понадкусывает своего «коллегу» по борьбе с режимом. Впрочем, в условиях доминирующей в 
сознании избирателей стратегии отождествления кандидата с партией физическое присутствие 
последнего (в округе, в стране, в этом бренном мире) отнюдь не является необходимым 
условием его победы – достаточно быть выдвинутым популярной партией. 

О своем желании баллотироваться на 223 округе уже заявили оппозиционеры Юрий 
Грымчак и Татьяна Монтян, которые вольно или невольно помогут могут помочь Виктору 
Пилипишину. 

Триединая оппозиция 

Довыборы далеко, но это не главная проблема оппозиции! Куда как острее стоит вопрос 
о едином кандидате! А шансы на выдвижение этого единого и неповторимого тают с каждым 
днем. По сути, только Виталий Кличко и Юрий Луценко из всех оппозиционных топ-спикеров 
высказываются «за», тогда как Юлия Тимошенко на правах британской королевы и Арсений 
Яценюк на правах премьер-министра Ее величества (а также Олег Тягнибок, видимо, на правах 
придворного дворецкого) решительно против. 

Свое категорическое нежелание ложиться под Кличко и соглашаться на единого 
кандидата представители «старой оппозиции» обволакивают сладко-абсурдной обверткой: мол, 
мы «за», но только во втором туре. Здравый смысл подсказывает, что любой оппонент 
Януковича во втором туре будет «единым оппозиционным» вне зависимости от их воли, 
однако… 

В общем, они как бы «за», но «против», а те, что «за» без всяких оговорок, каждым 
своим поступком показывают, что они «против». Тот же Виталий Кличко, ратующий за его 
(необязательно его, но все-таки его) признание в качестве единого кандидата от объединенной 
оппозиции, тщательно игнорирует все мероприятия «Батькивщини» и, разумеется, «Свободы». 

Складывается впечатление, что Виталий Ковальчук регулярно на правах главного 
промоутера своего знаменитого тезки специально узнает расписания Яценюка и Тягнибока на 
неделю вперед, чтобы они не дай бог не пересеклись с графиком Кличко. «Новая оппозиция» 
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продолжает разыгрывать карту «третьей силы» и «молчания – золота», вот только с каждым 
днем ее КПД падает, да и рейтинг уже «поплыл». 

И тем не менее, судьба «единой оппозиции» находится именно в мускулистых руках 
лидера УДАРа, который до сих пор «политизирует» в очень комфортных условиях и не 
подвержен реальному прессу ни со стороны власти, ни со стороны коллег по оппозиции. Но как 
долго это будет продолжаться?.. 

Говорят, демократы могут договориться только перед расстрелом – видимо, пока у 
отечественных демократов все слишком хорошо, ведь особого единства в их рядах не 
наблюдается… 

http://inpress.ua/ru/politics/19349-ukrainskaya-oppozitsiya-illyuziya-edinstva 

Ірина Луценко розповіла, хто і чому захопив бізнес-центр "Лотос"  

Gazeta.ua 

За словами народного депутата Ірини Луценко захоплення приміщення бізнес-центру 
"Лотос" не пов'язане із бізнесом родини Луценків. 

"Це не пов'язано з бізнесом мого сина, це пов'язано з бізнесом одного з орендарів, який 
знаходиться в цьому офісному центрі", - сказала вона. 

"Офісний центр на Туполєва належить моєму синові. У зв'язку з тим, що я стала 
народним депутатом я йому передала цей бізнес. У нас в цьому бізнес-центрі три поверхи і 
дуже багато орендарів. Податкова міліція зацікавилася одним із учасників ринку, який 
пов'язаний із електронними платіжними системами. А вони орендують у нас в цьому офісному 
центрі приміщення і ставлять свої сервери. Відтак вони не знаючи в якому приміщенні 
знаходяться ці сервери окупували повністю всі три поверхи", - розповіла Луценко. 

Вона також повідомила, що відбувається вилучення цих серверів. 

"Нам показали рішення суду. Все законно. Наші спеціалісти тільки відслідковують, щоб 
міліція не забрала іншого обладнання, бо це може порушити роботу інших компаній, за які ми 
теж несемо відповідальність", - сказала нардеп. 

"Я ознайомилася з рішенням суду, перевірила як народний депутат, чи не порушуються 
права і інших компаній. Все відбувається в рамках закону, просто їхня методика роботи 
враховує "раптовість". Я запросила співробітників до себе в кабінет, ми поговорили, ситуація 
стабілізується", - додала Луценко. 

За її словами міліція ще працюватиме близько двох годин. 

"Я думаю день робота буде паралізована. Нам переживати немає чого, у нас регулярно 
відбуваються перевірки і податкової, і НКРЗ і інших організацій. Проблем в нас немає", - 
сказала нардеп. 

Нагадаємо, раніше прес-секретар народного депутата Ірини Луценко Лариса Сарган 
повідомила, що до приміщення бізнес-центру увірвалися працівники податкової міліції. 

Водночас глава фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк із трибуни парламенту встиг 
заявити, що "сьогодні Партія регіонів знову розпочала політичні переслідування по 
відношенню до депутатів опозиції. Щойно маски-шоу, які очолюються податковою міліцією 
прибули на суб'єкт підприємницької діяльності, який є у власності родини Луценків. Закрили 
повністю все підприємство", - повідомив він. 

http://gazeta.ua/articles/politics/_druzhina-lucenka-rozpovila-hto-i-chomu-zahopiv-biznes-
centr-lotos/524681 
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Блоги 

Ігор Єремеєв: «Голосування по законопроекту N2997. Сенсації не сталося, але 
маємо обнадійливу тенденцію»  

pravda.com.ua 

На жаль, сенсації не сталося. Тільки що законопроект N2997 про зменшення страхового 
стажу для призначення мінімальної пенсії в Парламенті не підтримано. Цьому законопроекту не 
вистачило лише 5 голосів, щоб бути прийнятим. Але у порівнянні з голосуваннями по іншим 
законопроектам, які стосуються скасування чи зміни пенсійної "реформи" – це вельми 
обнадійливий результат. Як і те, що законопроект не провалили, а відправили на повторне 
перше читання. Тож "вода камінь точить" і зараз можна сказати, що серед депутатів нарешті 
формується та критична маса, яка зможе провести зміни пенсійної "реформи". 

Маємо і іншу сталу тенденцію. Певні політичні сили, які так волають за тяжку долю 
українців, не додали 9 голосів на підтримку законопроекту N2997. І зробили це в черговий раз, 
як і по всім іншим законопроектам про відміну пенсійної реформи! 

*Якщо хочете висловити думки з цього приводу – пишіть на моїй офіційній сторінці у 
Facebook 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/eremeev/527a184d4cc7e/ 

Ігор Мірошниченко: «Парламентська опозиція засудила медіакілерство 

олігархічних ЗМІ»  

pravda.com.ua 

Голова парламентської фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк, очільник партії "УДАР" 
Віталій Кличко та Голова Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок підписали 
заяву щодо неприпустимости порушення журналістських стандартів, Етичного кодексу 
українського журналіста, Резолюції 1003 (1993) "Про етичні принципи журналістики" 
Парламентської асамблеї Ради Европи з боку власників та редакцій деяких ЗМІ. 

Повний текст заяви: 

"Останні події у Верховній Раді ілюструють, що режим Януковича став на шлях 
спотворення результатів майбутнього народного волевиявлення, бо розуміє, що виграти вибори 
2015 року по-чесному не зможе. Саме тому він намагається всіма силами, в тому числі шляхом 
маніпуляцій із законодавством, уникнути чесної конкуренції. Він шукає способів 
унеможливити участь у виборах своїх головних опонентів. Проти Юлії Тимошенко, Віталія 
Кличка, Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока ведуться потужні інформаційні війни з метою 
їхньої дискредитації та підриву довіри до них з боку громадян. 

За таких умов особливої ваги набувають позиція засобів масової інформації, дотримання 
ними високих принципів і стандартів неупередженої журналістики. 

Аналіз інформаційного поля спонукає нас звернутися до ЗМІ із наполегливим закликом 
дотримуватися засад професійної етики, незаангажованості, об'єктивності та неупередженості. 
Декларуючи прагнення інтегруватися до європейської спільноти, варто дотримуватися 
стандартів, викладених у резолюції ПАРЄ "Про етичні принципи журналістики". 

Ми як опозиція заслуговуємо й потребуємо критики, шануємо відповідне право 
журналістів на гостру оцінку нашої діяльності, але закликаємо не переходити межу, за якою 
висока місія журналістського служіння людям перетворюється у явне зловживання тими 
колосальними повноваженнями, якими глядачі, слухачі та читачі наділяють телебачення, радіо 
та газети. Бити нижче пояса не прийнято ані в боксі, ані в політиці, ані тим більше в 
журналістиці. 

Не справа політиків судити четверту владу. Тим не менше, мусимо констатувати, що 
бездоказові звинувачення у причетності політика до смерті сотень людей, в тому числі і дуже 
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йому близьких, до яких днями вдалася газета "Експрес", є неприйнятними як з точки зору 
журналістських стандартів, так і з огляду на загальнопоширені морально-етичні норми. 

Заявляємо, що "Свобода", "УДАР" та "Батьківщина" інформаційну війну проти однієї з 
опозиційних сил розглядають як війну проти всієї опозиції, і що така війна лише зміцнює 
режим Януковича, укріплює його диктатуру". 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/miroshnychenko/527a04d818c6f/ 

Телебачення і радіомовлення 

ЦВК: на 5 місць у ВРУ вже претендує 141 кандидат  
5 канал, Час новин 

Яніна СОКОЛОВА, ведуча: Аншлаг у ЦВК: до 141 зросла кількість зареєстрованих 
кандидатів у депутати. 15 грудня вони бза крісло у Верховній Раді під час перевиборів до 
парламенту. Лідирує – 94 округ у Київській області. Там за голоси виборців змагатимуться 58 
осіб. Ще 55 боротимуться за мандат у 223 столичному окрузі. Це удвічі більше, ніж торік. 
Водночас, охочих балотуватися на інших округах – менше, ніж на минулих виборах. Нині у 
132-му окрузі зареєстрували сімох кандидатів, у 194-му – 12 і в 197-му – 8 супроти 20 торік. 
Нагадаємо, висування кандидатів від партій уже закінчилося, а от самовисуванці ще мають час 
подати заяви до Центрвиборчкому до 14 листопада. У ЦВК такою кількістю кандидатів 
здивовані, водночас, там не приховують: серед них є чимало так званих "клонів" - осіб, чиї 
імена та прізвища співпадають з ініціалами відомих опозиціонерів. 

Андрій МАГЕРА, заступник голови ЦВК: "Чим викликана така активність громадян 
щодо висування кандидатом, важко сказати. Але ми всі чудово розуміємо, що переможець буде 
один, і навряд чи мова може йти про те, що багато із них реально розраховує на шанси стати 
народним депутатом України". 

Ошукані житлові інвестори вимагають прийняти закон на їх захист 

Віталій ГАЙДУКЕВИЧ, ведучий: Понад сотня інвесторів столичних довгобудів 
прийшли під Верховну Раду та адміністрацію Президента. Люди, яким "пощастило" придбати 
повітря, влаштували парасольковий протест і запропонували свій законопроект. 
Пікетувальники кажуть – документ зможе захистити ошуканих вкладників. Вимагають 
щонайшвидше зареєструвати й ухвалити закон. Якщо до кінця листопада не буде зрушень, 
обіцяють загальноукраїнську мобілізацію. 

Ксенія ДВОРНІКОВА, кореспондент: Ось цією дорогою вже три роки, як Олександр та 
Оксана мали ходити додому. Але замість алеї та новобудови на проспекті Перемоги – зелений 
паркан, бруд та бетонні плити. 

Олександр ДЕМЧИК, інвестор: "Этажа нету вообще. У нас 13-й этаж – к сожалению, его 
нету. Только небо голубое". 

Ксенія ДВОРНІКОВА, кореспондент: 2007 року подружжя Демчиків вклало понад 600 
тисяч гривень у двокімнатну квартиру. Але за рік – будівництво зупинилося. Це підтверджує і 
місцевий охоронець. 

Охоронець: "Я не бачу, щоб тут щось строїлось". 

Олександр ДЕМЧИК, інвестор: "Бетон рушится, арматура октрыта. Через 2-3 года это 
все будет вообще непригодное. Какая наша судьба будет – неизвестно". 

Ксенія ДВОРНІКОВА, кореспондент: З маленькою донькою сім’я кілька років мешкає в 
квартирі родичів. За словами інвесторів, раніше забудовник обіцяв поновити зведення, але 
обіцянками справа й закінчилася. Демчики оббивали пороги судів, прокуратур та адміністрацій 
– та марно. 

Оксана ДЕМЧИК, інвестор: "Неприяно то, что мы живем в стране, которая не может нас 
защитить, не может защитить инвесторов, которые вложили деньги и куда бы мы не 
обращались в инстанции – мы получали отказ". 
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Ксенія ДВОРНІКОВА, кореспондент: Таких ошуканих інвесторів, як Оксана та 
Олександр, на Європейскій площі зібралося близько сотні. Із плакатами, наріканнями на 
забудовників та парасолями – люди рушили під Верховну Раду. 

Ошукані інвестори: "Хочемо своє житло мати, але сьогодні в мене є тільки парасолька". 

Ошукані інвестори: "Ми без даху над головою – то є наш єдиний дах". 

Ошукані інвестори: "Символизирует защиту – а то мы “безхатьки”". 

Ксенія ДВОРНІКОВА, кореспондент: Для депутатів інвестори принесли законопроект. 
На 11 сторінках запропонували, як держава може допомогти вирішити проблеми вкладників у 
довгобуди. 

Олексій ГОНЧАРУК, організатор акції: "Ввести спеціальну кримінальну 
відповідальність за переховування забудовниками інформації по проблемних об’єктах, 
встановити зрозумілий механізм встановлення кола осіб, які інвестували в будівництво. Можна 
встановити, хто ж конкретно вклав гроші в конкретний об’єкт і добудувати його". 

Ксенія ДВОРНІКОВА, кореспондент: Зареєструвати документ узялися опозиціонери. 
Розповідають: нині в Україні понад 2 з половиною тисячі будинків, де порушені права 
інвесторів. Але чи вдасться проголосувати за цей законопроект – питання відкрите. 

Геннадій ЗУБКО, народний депутат, "Батьківщина": "Ми його реєструємо і далі буде 
наше завдання, по-перше, винести його на порядок денний, а по-друге – потрібно збирати 
голоси в залі. Адже на сьогоднішній день немає підписів від ПР". 

Ксенія ДВОРНІКОВА, кореспондент: Якщо до кінця листопада реакції на документ не 
буде – вкладники обіцяють повернутися під Верховну Раду. Але тоді з’їдуться з різних куточків 
країни та заблокують профільний парламентський комітет. 

Верховна Рада розчистила поле для ухвалення законопроекту, що має 
реформати прокуратуру  
ICTV, Факти 

Олена ФРОЛЯК, ведуча: Верховна Рада розчистила поле для ухвалення законопроекту, 
що має реформати прокуратуру. Депутати зняли з розгляду варіант, який лежав в парламенті 
більше року, і опозиція одразу внесла власний. Законопроект, схвалений Венеційською 
комісією, має внести Президент. Також лідери фракцій домовилися, що лікування Тимошенко 
обговорять першим питанням у четвер. За цей компроміс проголосувало понад 300 депутатів. 
Але далі навряд чи варто очікувати такої одностайності. Регіонали наполягають на створенні 
робочої групи, і напрацюванні спільного законопроекту. Опозиція готова голосувати лише за 
варіант Анжеліки Лабунської про лікування та амністію Юлії Тимошенко за станом здоров’я. 
Віталій Кличко та Арсеній Яценюк сподіваються, що регіонали змінять свою позицію. Тому на 
розгляд законопроектів запросили єврокомісарів Олександра Квасневського і Пета Кокса, які 
знову прибувають в Україну цієї середи 

Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: "В четверг, если мы придем к 
рассмотрению этого вопроса, потому что с данной Верховной Радой и с переменой настроения 
у представителей оппозиции, гарантировать что-то стабильно невозможно. Но тем ни менее, 
если выйдем на голосование по данным законопроектам, значит я не исключаю вариант, что в 
конечном итоге мы в се-равно придем к созданию рабочих групп". 

Арсенії ЯЦЕНЮК, лідер фракції ВО "Батьківщина": "Саме тому ми й наполягли на тому, 
щоби цей законопроект розглядався першим в четвер. Так як завтра прибуде місія 
Європейського парламенту, яка очолюється двома Президентами – Коксом і Квасневським. І в 
четвер це допоможе Президенту України, сподіваюсь, прийняти правильне рішення". 

Інтрига №223: за Київ боряться "хлопчик"-опозиціонер і закохана Монтян 

Олена ФРОЛЯК, ведуча: 16 жовтня в Україні стартувала кампанія на повторних виборах 
народних депутатів у проблемних мажоритарних округах - Київщини, Миколаївщини, 
Черкащини і найцікавішому київському 223-му окрузі Шевченківського району. Голосування 
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15 грудня. Нагадаю, Центральна виборча комісія не змогла встановити результати виборів 
народних депутатів 28 жовтня минулого року в 5 одномандатних округах. Тож 5 вересня цього 
року Верховна Рада призначила повторні вибори там. Голосування коштуватиме державі майже 
50 мільйонів гривень. Найбільша інтрига зберігається в Києві на 223 окрузі. Охочих 
позмагатися за мандат тут може бути 30. зараз зареєструвалося 18. Тут багато опозиціонерів, і 
досі невідомий кандидат від влади. Хоча деякі засоби масової інформації повідомляли про 
можливу появу у списках колишнього заступника генпрокурора України Ріната Кузьміна. 

Кореспондент: Був «єдиний опозиційний». Тепер став «тільки один». Принаймні про це 
свідчить реклама Юрія Левченка. «Свободівець» вважає себе канонічним опозиціонером, бо 
його підтримали і «Батьківщина», і "УДАР". Решті навішав ярликів - самозванець та 
провладний кандидат. 

Юрій ЛЕВЧЕНКО, кандидат у народні депутати України: "Якщо хтось інший починає 
розповідати, що його хтось підтримує, наприклад, Тимошенко із в’язниці, вже є такі газетки, 
або ще хтось підтримує. То очевидно, що це люди є самозванці, мета яких є просто 
дезорієнтувати виборців Шевченківського району". 

Кореспондент: Помірятися зі «свободівцем» рейтингом хоче екс-депутат Юрій Гримчак. 
Його висунула партія «Собор». Якщо рейтинг буде мізерним, то політик обіцяє капітулювати. А 
поки переконує, що «єдиний опозиційний» ніхто і звати його ніяк. А на закиди про служіння 
владі відповідає тим самим. 

Юрій ГРИМЧАК, кандидат у народні депутати України: "Цей округ ще у 12 році був 
фактично зданий опозицією. Кандидат, який був по 223 округу, не був відомий нікому. Навіть у 
12 році він набрав на 5% менше, аніж найменший переможець від опозиції". 

Кореспондент: Сам «свободівець» каже, що за останній рік значно додав у популярності. 
Але його торішній конкурент Віктор Пилипишин обіцяє зробити все, аби безробітний 
«хлопчик» Левченко не пройшов. 

Віктор ПИЛИПИШИН, колишній голова Шевченківської райдержадміністрації: 
"Хлопцю 30 років. Він за цей час реально ніде не працював. За рахунок чого він живе у Києві? 
Знімає квартиру, харчується, бігає по вулицям, одягається. Він на панелі чи що заробляє?" 

Юрій ЛЕВЧЕНКО, кандидат у народні депутати України: "Вони не працюють як ми. Це 
ми ходимо по дворах, з людьми спілкуємося. У них методи зовсім інші - це пайки, це лавочки, 
це підкуп і для цього не треба проводити якусь кампанію". 

Кореспондент: Офіційно Віктор Пилипишин не зареєстрований. Він не проти «спроби 
номер 2». На столі в нього соцопитування, яке свідчить, що кияни про нього нібито не забули. 
Але на вибори суд не пускає. Розгляд кримінальної справи постійно переносять. 

Віктор ПИЛИПИШИН, колишній голова Шевченківської райдержадміністрації: "Якщо 
суд перенесуть на після 15 листопада, то у виборах я не приймаю участь". 

Кореспондент: Але влада не поспішає вмикати "зелене" світло Пилипишину. На 
печерських пагорбах розглядають інші варіанти. Не відкидають про балотування колишнього 
першого заступника Генпрокурора Рената Кузьміна. Що додає інтриги боротьбі за мандат. 

Олександр ЧЕРНЕНКО, голова правління КВУ: "На цьбому окрузі є велика інтрига. Є 
«свободівець», якого підтримала опозиція і який перемагав. З іншого боку загальне тло довкола 
виборів дуже і дуже незрозуміле". 

Кореспондент: Попсувати нерви всім кандидатам може боєць без правил Тетяна Монтян. 
Торік вона балотувалася по одному із київських округів, і набрала 9%. Вона має зуб на 
«свободівців», які назвали її українофобкою і пригрозили забрати дітей, і водночас вороже 
ставиться до Пилипишина. 

Тетяна МОНТЯН, кандидат у народні депутати України: "Пилипишин – моя любов. Це 
єдина людина, яка погрожувала мені в прямому ефірі. Більше до цього не додумувався ніхто". 

Кореспондент: Сюрпризи ще можливі. Бо останній день реєстрації - чотирнадцяте 
листопада. Одна із несподіванок – спроба підкорити Раду колишньої дружини опозиціонера 
Власенка Наталі Окунської. 
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Верховная Рада обсуждала дело Тимошенко и саммит в Вильнюсе  
Интер, Подробности 

Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: Заработали со второго раза. В парламенте сегодня 
говорили о Саммите и делах Тимошенко. И, в общем, все закончилось - разговорами. А вот в 
четверг - решили приступить к делу. К какому именно - подробнее Ирина Баглай. 

Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Время неумолимо бежит. До Вильнюсского саммита 
остались считанные недели, а в парламенте, похоже, часы остановились. Сегодня они говорят 
символами. Кто из "Батькивщины" с принтами на груди "Юле - волю", остальные - "Украине - 
волю". Символы-символами, а законотворчеством заниматься не спешат. Ощущение дежавю. 
Как и на прошлой пленарной неделе сегодня не могут принять повестку. 

Владимир РЫБАК, председатель Верховной рады Украины: "Що ви радуєтесь, я щас на 
сьогодні об'явлю перерву, і питання ні Юлі, ні ні волю - нічого розглядати не будемо. Давайте 
працювати, або підемо щас розглядати". 

Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Полтора часа переговоров у спикера - и выход найден. 
Оппозиция согласилась на бартер. Они принимают повестку на неделю, а в четверг первым 
законопроектом поставят вопрос Тимошенко. 

Виталий КЛИЧКО, народный депутат Украины, лидер фракции "Удар": "Рыбак в 
присутствии депутатов дал слово. В четверг первым вопросом будет законопроект Лабунской". 

Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Ни за предложение о лечении за границей авторства 
Лабунской, ни за другие законопроекты регионалы голосовать не будут. В свете новых 
обстоятельств. Министерство доходов и сборов Украины подало иски в суды Швейцарии и 
США о разворованных госсредствах. Фигурантами в этих делах выступают Павел Лазаренко, 
Юлия Тимошенко и огромные суммы. 

Александр ЕФРЕМОВ, народный депутат Украины, лидер фракции Партии регионов: 
"На сегодняшний день в поле зрения находится порядка полумиллиарда долларов, а вообще-то, 
специалисты, которые положили мне на стол сегодня анализ этого вопроса, говорят - до 
миллиарда долларов". 

Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Количество нулей ни у кого не вызвало полемику. Ее 
вызвало иное. 

Олег ТЯГНИБОК, народный депутат Украины, лидер фракции "Свобода": "Питання 
Тимошенко є базове, тому що в них, в тих країнах є культ прав людини". 

Петр СИМОНЕНКО, народный депутат Украины, лидер фракции КПУ: "Чому культ 45 
мільйонів держави сьогодні взагалі не цікавить ту ж саму Європу, головне питання відносно 
культу, щоб Україна була справді Україною, а не жебраком в Європі". 

Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Продебатировав первую половину дня лидеры ударили 
по рукам, и процесс пошел. Рада сняла с рассмотрения законопроект о прокуратуре, принятый 
за основу еще депутатами прошлого созыва, и тем самым позволила зарегистрировать новый, 
его автор - президент, и этот документ был тестирован Венецианской комиссией. Сегодня же 
депутаты попытались усовершенствовать пенсионную реформу. Не хватило десятка голосов. 

Долю Тимошенко депутати можуть вирішити вже у четвер  

ТВі, Сьогодні 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Долю Тимошенко депутати можуть вирішити вже у 
четвер. Сьогодні парламент з другої спроби затвердив порядок роботи на цей пленарний 
тиждень. Більшість таки почула опозицію і погодилася першим питанням порядку денного 
розглянути законопроект Анжеліки Лабунської про лікування засуджених за кордоном. 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Депутати-регіонали і досі наполягають, що за цей 
документ вони не голосуватимуть. Крім того, у четвер парламент розглядатиме ще один 
євроінтеграційний законопроект Про прокуратуру. Чи зможуть домовитися парламентарі і 
проголосувати потрібні для підписання Угоди про асоціацію законопроекти – дізнавалася 
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Уляна Дрючкова. Уляно, вітаємо, чи варто сподіватися, що в четвер Верховна Рада таки 
проголосує одразу за два законопроекти? 

Уляна ДРЮЧКОВА, кореспондент: Наталко, Андрію, вітаю. Сподівання на те, що 
депутати таки домовляться, є. Хоч і сьогодні парламентарі не змогли дійти згоди у питаннях 
євроінтеграції. Нині у Верховній Раді побільшало кольорів. До ударівців, які вже більше місяця 
не змінюють свій червоний дрес-код, додалися представники "Батьківщини". Прийшли у білих 
футболках із написом "Юлі Волю". А свої робочі місця ще й прикрасили символікою 
Євросоюзу. Розпочали ж робочий день народні обранці із голосування за тижневий порядок 
денний. Опозиція голосувати відмовилася. Зіслалася на те, що у тижневому розкладі немає 
їхнього законопроекту Про прокуратуру, і відсутня частина законопроектів Про зміни до 
пенсійного законодавства. Ухвалити з першої спроби розклад роботи не вдалося. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Я щас на сьогодні об’явлю 
перерву. І питання ні Юлі, ні волю, нічого розглядати не будемо. Я ще раз вам кажу – давайте 
або працювати або підемо щас розглядати". 

Уляна ДРЮЧКОВА, кореспондент: Далі депутати почали голосувати за внесення змін до 
пенсійного законодавства. Два законопроекти авторства депутатки від "Батьківщини", а в 
минулому міністра праці та соціальної політики Людмили Денисової, у разі прийняття, могли 
запровадити єдиний підхід до нарахування пенсій всім українцям, а також зменшити єдиний 
соцвнесок. Проте голосування депутати провалили. 

Павло РОЗЕНКО, народний депутат, фракція "УДАР": "Чому відмовлятися від 
законопроектів, які дають економію б’юджету Пенсійному фонду, які спрямовані на соціальну 
справедливість в пенсійному забезпечені, і за скауванн VIP-пенсій для VIP-чиновників, для нас 
це не зрозуміло. Такі законопроекти у Верховній Раді України зареєстровано декілька варіантів 
відміни пенсійної реформи, модернізації пенсійної системи. І часу вони будуть знаходитися в 
залі". 

Уляна ДРЮЧКОВА, кореспондент: Уже завтра депутати голосуватимуть за те, щоб 
повернути пенсійний вік для жінок 55 років і зменшити мінімальний страховий таж на 10 років. 
Сьогодні ж народні обранці зняли з розгляду старий законопроект Про прокуратуру, чим дали 
можливість Президенту зареєструвати законопроект, узгоджений з Венеціанською комісією. 
Власний варіант проекту закону на розгляд парламенту обіцяє внести й опозиція. Сьогодні ж 
після перерви депутати з другої спроби таки ухвалили порядок денний на цей тиждень. Розгляд 
євроінтеграційних законопроектів відклали на четвер. Першим розглядатимуть законопроект 
Анжеліки Лабунської. Нагадаю, документ пропонує удосконалити процедуру звільнення 
ув’язнених від відбування покарання за хворобою. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, голова фракції ВО "Батьківщина": у ВР: "Законопроект Лабунської 
визначений, як базовий законопроект в першу чергу нашими європейськими партнерами. 
Дискусії про інші законопроекти взагалі не стоять. Тому це є базою для того, щоб 
проголосувати і підписати Угоду з Європейським союзом. З цього приводу Європейський союз 
дуже чітко висловився вустами Кокса і Квасневського". 

Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партії регіонів у ВР: "Настаивают только на 
принятии законопроекта Лабунской. А другие говорят, что этот законопроект не будет иметь 
достаточное количество голосов. Я действительно вижу ,что у нас в перспективе все-таки 
создание рабочий группы, отработка по данным законопроектам. Другого варианта пока не 
просматривается. Возможно что-то измениться за завтрашний день". 

Уляна ДРЮЧКОВА, кореспондент: Уже завтра на засіданні профільного комітету 
депутати мають визначитися із законопроектами щодо Тимошенко. Нагадаю, в понеділок 
засідання не відбулося. На нього не прийшли регіонали. Завтра ж у партії більшості обіцяли 
100% явку. Та чи знайдуть компроміс? Більшість наполягає – за основу треба взяти 
законопроект Сергія Міщенка, який дозволить Тимошенко поїхати на лікування за кордон. як 
запевняють опозиціонери, в кайданках. 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Ми готові 
розробити компромісний проект закону на базі тих проектів, яків вносять представники 
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меншості. Найбільший прийнятний сьогодні – це проект закону пана Міщенка. Тому що він 
внесений кілька місяців назад, - це перше. Друге – якщо змінювати проект пані Лабунської, це 
означає, прийти до проекту закону Міщенка. Ми готові голосувати і працювати по питанню 
можливості лікування пані Тимошенко. Щодо звільнення Тимошенко від відбування покарання 
– ми цього ніколи не обіцяли, і це питання не розглядалося". 

Віталій КЛИЧКО, голова фракції УДАР у ВР: "Ми готові підтримати будь-який 
законопроект, який буде влаштувати Європейський союз щодо підписання Угоди про 
асоціацію. Якщо в цьому напрямку законопроект Міщенка буде одобрений і ми зможемо 
сьогодні вже отримати таку інформацію, - ми готові дати голоси". 

Уляна ДРЮЧКОВА, кореспондент: Чи сядуть депутати за стіл переговорів – дізнаємося 
вже завтра. У середу ж до України мають приїхати представники місії Європарламенту – Пет 
Кокс та Олександр Квасневський. В їх вже присутності в четвер депутати мають розглядати 
законопроекти щодо Тимошенко та євроінтеграційний проект про прокуратуру. Наразі така от 
інформація. Наталко, Андрію. Вам слово. 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Дякуємо, Уляно. Це була Уляна Дрючкова, яка 
розповіла про те, що у четвер можуть вирішити Долю Тимошенко і проголосувати за 
законопроект Про прокуратуру. 

Центральный офис партии Виталия Кличко снова пикетировали  
ТРК "Украина", События 

Елена КОТ, ведущая: Центральный офис партии Виталия Кличко снова пикетировали. 
30 человек называли себя агитаторами этой политсилы и требовали заплатить за работу якобы 
выполненную еще на прошлогодних выборах. При этом признаются, трудовых договоров на 
бумаге с Ударом не заключали. 

Андрей ПЛАКСИН, участник акции: «Мне должны почти 2 тысячи гривен. Я отработал 
полтора месяца. 400 гривен дали, обещали 52 гривны в день. Кому то 100 гривен дали вместо 
обещанных денег, кому то 200-300, по разному». 

Павел РОЗЕНКО, фракция Удар: «Мова йде ні про які заборгованості. Є політичне 
замовлення, є так би мовити політично проплачена лінія. Мета одна – дискредитувати Віталія 
Кличка і дискредитувати партію Удар». 

Полторы недели до решающего отчета 

Елена КОТ, ведущая: Полторы недели до решающего отчета, уже 14 ноября 
официальный Киев ожидает окончательных выводов от миссии Кокса – Квасневского. Завтра 
наблюдатели вновь приедут в Украину. А сегодня в столице гостила другая делегация 
Европарламента. Представители группы Европейские консерваторы и реформисты. Их тоже 
интересовала судьба Юлии Тимошенко. 

Эдуард ГАНИШЕВСКИЙ, корреспондент: От «Батькивщины» в глазах бело. Вся 
фракция в партийном цвете. Гости в дипложе из Польши вооружились фотокамерами. Снимают 
надписи на футболках и разброд в зале. Едва открыв заседание спикер объявляет перерыв. 
Такое впечатление, что сегодня не 5 ноября, а 2 февраля, известное как день сурка. Парламент 
снова не может определится с планом своей работы и снова из-за Тимошенко. Главы фракций 
совещались больше часа. В итоге решили, проблемой экс премьера все же займутся в четверг. 
При чем законопроект Анжелики Лабунской, так понравившийся Коксу и Квасневскому, 
рассмотрят первым. Оппозиция пугает, если голосование провалят, Европы не видать. 

Арсений ЯЦЕНЮК, глава фракции "Батьківщина": «Якщо Президент дасть вказівку 
своїй партії голосувати, значить він буде проголосований і підписаний. І це означає, що 
Президент хоче підписання угоди. Якщо не дасть цієї вказівки, це означає, що іде зрив 
підписання угоди у Вільнюсі». 

Эдуард ГАНИШЕВСКИЙ, корреспондент: Оппоненты не преклонны, в столь важных 
делах спешка неуместна. 
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Александр ЕФРЕМОВ, глава фракции Партии регионов в парламенте «В том формате, в 
котором этот законопроект подписан, он не выдерживает критики ни с юридической точки 
зрения, ни с какой другой. Поэтому наша фракция за этот законопроект в формате, выписанным 
народным депутатом, голосовать не будет. Все равно мы вынуждены будем создать рабочую 
группу». 

Эдуард ГАНИШЕВСКИЙ, корреспондент: О степени накала евроинтеграционных 
споров свидетельствует и попытка отменить пенсионную реформу. Регионалы ее не 
поддержали. Оппозиция даже слова в ответ не сказала. Зато добилась внесения в повестку дня 
своей версии еврозакона о прокуратуре. 

Президентський варіант закону про прокуратуру – вже у Верховній Раді  
УТ-1, Підсумки дня 

Любов ДОБРОВОЛЬСЬКА, ведуча: Президентський варіант закону про прокуратуру – 
вже у Верховній Раді. Для того, щоб, за процедурою, внести його на розгляд, парламентарі 
сьогодні зняли з порядку денного попередній – депутатський. У парламенті він пролежав з 2009 
року. Після тривалих консультацій лідери фракцій також домовилися – за проекти законів про 
лікування ув'язнених за кордоном голосуватимуть у четвер. У середу профільний комітет 
повинен їх розглянути. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Чотири закони, які є в комітеті по 
лікуванню засуджених по Юлії Тимошенко, яке відбудеться в середу, ми розглянемо вранці в 
четвер чотири закони на ранковому засіданні першими". 

Любов ДОБРОВОЛЬСЬКА, ведуча: Тим часом, у Партії регіонів припускають, що 
жодного із чотирьох законопроектів про лікування ув'язнених за кордоном у четвер парламент 
може не ухвалити. Як заявив Олександр Єфремов, усі документи потребують юридичного 
доопрацювання. Для цього, ймовірно, доведеться створити робочу групу. 

Ксенія Ляпіна: «У таку країну інвестор не приходить»  

Радіо Свобода, Економіка 

Агропромисловий комплекс, ЖКГ, машинобудування, транспорт і туризм є найбільш 
привабливими для іноземного інвестування галузями. Про це заявив президент Віктор 
Янукович. Натомість в опозиції наголошують: в умовах незахищеності прав власності та 
розквіту корупції обсяг вкладень з-за кордону падатиме й надалі. А провладні депутати 
налаштовані оптимістичніше, сподіваючись, що євроінтеграція України принесе свої плоди і 
щодо інвестицій. 

В Україні є пріоритетні галузі економіки – АПК, ЖКГ, машинобудування, транспортна 
інфраструктура, курортно-рекреаційна сфера й туризм – і саме вони є найбільш привабливими 
для іноземного інвестування. У цьому переконував глава держави Віктор Янукович. Взагалі, за 
його словами, інвестиції слід скеровувати передусім на розвиток високотехнологічних 
виробництв. 

Тим часом заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики 
Ксенія Ляпіна не бачить підстав говорити про поліпшення вітчизняного інвестиційного клімату. 
Як зазначила опозиційний депутат у коментарі Радіо Свобода, досить поцікавитися досвідом 
будь-якого інвестора, що мав справу з Україною, і той назве дві головні причини інвестиційної 
«привабливості» держави – суцільна корупція і слабкий захист прав власності. 

«Насправді, як це виправити – всім відомо, немає лише політичної волі. Інвестор не 
прийде в країну, в якій суд за дві години, за відповідну суму грошей може ухвалити рішення, 
що його власність йому вже не належить. В таку країну інвестор не приходить», – зазначила 
опозиційний депутат. 

«Це той випадок, коли охочих отримати інвестиції більше, ніж самих інвестицій» 
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Натомість народний депутат від Партії регіонів, член парламентського комітету з питань 
промислової та інвестиційної політики Михайло Чечетов у коментарі Радіо Свобода зауважив, 
що «інвестиційний голод» відчуває зараз не лише Україна. Це – загальноєвропейська проблема 
і особливо тенденцію видно на прикладі Греції та інших кризових держав континенту. 

«Всі потребують грошей, інвестицій і кредитів. Це той випадок, коли охочих отримати 
інвестиції більше, ніж самих інвестицій. Зрозуміло, що це викликає складності і у нас», – сказав 
Михайло Чечетов. 

При цьому Михайло Чечетов оптимістично оцінює інвестиційний потенціал саме 
України. Притоку вкладень з-за кордону сприятиме, на його думку і підписання угоди про 
асоціацію наприкінці цього місяця у столиці Литви, Вільнюсі. 

Економіст Ільдар Газізулін налаштований більш песимістично стосовно інвестиційного 
потенціалу України. Він нагадав, що держава продовжує втрачати позиції у загальних 
міжнародних рейтингах бізнес-клімату. Про легкість ведення підприємництва в Україні 
говорити не доводиться, констатує експерт.   

«Дійсно, якщо загалом говорити про Україну, то інвестори (передусім великі інвестори) 
дивляться передусім на загальні рейтинги України. А ці рейтинги є наразі досить низькими. 
Якщо говорити про рейтинги Світового банку тощо», – зазначав Ільдар Газізулін. 

В Україні другий рік поспіль спостерігається скорочення обсягу прямих іноземних 
інвестицій. Такою є офіційна статистика. Зокрема, за вісім місяців вони становили 2,5 мільярда 
доларів, що майже на половину менше такого ж періоду торік. 


