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Друковані видання 

День символів  

Іван Капсамун, «День» 

Символічно, що саме 7 листопада в парламенті розглядали «питання Тимошенко». Для 

одних цей день й досі залишається святом — «красным днем календаря». Депутати від 

компартії навіть не прийшли на засідання. Прогуляли робочий день. В цей час вони разом із 
своїми прихильниками покладали квіти до пам’ятника Леніна у Києві. 

Для інших 7 листопада — день народження їх лідера Олега Тягнибока. «Свободівці», які 
виступають за заборону комуністичної ідеології, перервали на кілька хвилин засідання 

парламенту і заспівали «Многая літа!». В цей час Тягнибок приймав вітання від своїх і від колег 
по опозиції. Тобто, поки комуністи вшановували свого вождя, «свободівці» вітали свого. До 

речі, вийшовши до трибуни Тягнибок з гумором зауважив: «Боже, як приємно: в парламенті 
немає комуністів! Аж дихається легше!».  

А в цей час якраз вирішувалося головне питання. І не в Верховній Раді, а в Адміністрації 
Президента. Кокс і Кваснєвський, місія яких перебуває в Україні вже... з 25-м візитом, мали 

зустріч із Президентом Віктором Януковичем. Згодом єврогості прибули до парламенту для 

зустрічі зі спікером Володимиром Рибаком. 

Сама атмосфера у залі ВР свідчила, що все залежить від АП. І в цьому проблема 

українського парламентаризму. Сьогодні Верховна Рада виконує роль виконавця і 
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затвердження правових механізмів. Якщо владна фракція чекала сигналу від Віктора 

Януковича, то опозиційні від Кокса та Кваснєвського. 

«Зранку ми винесли рішення голосувати за закон про прокуратуру, закон про вибори та 

за створення робочої групи для розробки узгодженого між всіма фракціями законопроекту по 

Тимошенко, щоб вносити в зал спільно напрацьований текст і не витрачати час на друге 

читання, — прокоментувала «Дню» напередодні вечірніх голосувань народний депутат від ПР 

Інна Богословська. Можливо після переговорів із Коксом-Кваснєвським щось змінилося й було 

вирішено підтримати якийсь із існуючих проектів, але їх усі потрібно змінювати». 

«Найімовірніше, буде робоча група, яка буде намагатися вийти на остаточний варіант. 

Чи буде він прийнятний для всіх сторін — це поки що питання. Я не бачу справжнього 

налаштування Партією регіонів на євроінтеграцію, — розповів «Дню» представник фракції 
«Батьківщина» В’ячеслав Кириленко. — Ми проголосуємо закон про прокуратуру, поданий 

владою, але погоджений Венеціанською комісією, Дійдемо компромісу і щодо закону про 

вибори. 

Але ключове питання — це лікування Тимошенко за кордоном. Якщо воно не буде 

розблоковане, навіть ухвалені проекти про прокуратуру й вибори відійдуть на другий план. Ми 

почали збір підписів для того, щоб зробити наступний тиждень пленарним. З боку Партії 
регіонів заперечень офіційного характеру немає, тож ймовірність проведення засідання досить 

висока. Питання в тому, чи те, що говорить Президент буде сприйняте ПР, чи це просто блеф, 

розрахований на європейців і на нас для відволікання уваги». 

Чи стане дата 7 листопада символічною датою для самої Тимошенко і її прихильників? 

Вечірнє засідання було призначене на 16.00, але поки верстався номер воно так і не 

розпочалося. Зустріч Кокса і Кваснєвського з Володимиром Рибаком затягнулася. Насправді, 
всі ці інтриги, кулуарні домовленості, навіть елементарно невідкриття вчасно засідань — 

виглядає не по-європейські, хоч і ведуть переговори в тому числі представники Євросоюзу. 

Одні (європейська сторона та українська опозиція) наполягають на законопроекті Лабунської, 
інші (українська влада) більш схильні до законопроекту Міщенка. 

По-суті ж, залежність країни від єдиного питання (однієї людини) — заганяє в тупик 

обидві сторони — і європейських, і українських політиків. Втрачає — країна. 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/politika/den-simvoliv 

Руслан Кошулинський: «У політиці перемагає витриваліший»  

"Україна молода" 

У вівторок, коли записувала це інтерв’ю із заступником Голови Верховної Ради, 

«свободівцем» Русланом Кошулинським, парламент не спромігся навіть ухвалити порядок 

денний поточного пленарного тижня. Короткий період перемир’я, коли ідеологічні опоненти 

солідарно голосували за «євроінтеграційний» пакет законів, канув у Лету. В повітрі знову витає 

конфронтація, і найбільшим каменем спотикання стала «проблема Тимошенко». Утім, мова 

наразі не про Юлію Володимирівну. Хмизу в багаття підкинули комуністи зі святкуванням 96–ї 
річниці Жовтневої революції та законопроект «свободівців» Олега Тягнибока й Андрія 

Мохника про заборону комуністичної ідеології. Саме цей документ розглядався як такий, що 

може спровокувати сутички в сесійній залі, які стануть на заваді голосуванню за «єврозакони». 

Але вчора обійшлося без зіткнень. 

Депутати–націоналісти визнають, що шанси на ухвалення закону про заборону 

комунізму парламентом — нульові. І все ж «свободівці» йдуть на просування заздалегідь 

провального проекту, заявляючи: хоч би що відбувалося в країні та в її Верховній Раді, про 

злочини комуністів забувати не можна. Вони, мовляв, як той попіл Клааса, стукають у серця 

всіх небайдужих. Про обставини цьогорічного «червоного дня календаря» та сенс «проекту 

Тягнибока» ми говоримо з віце–спікером ВР та заступником голови ВО «Свобода» 

Р.Кошулинським. 
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— Пане Руслане, це ви спеціально підгадали свій законопроект під «червоний день 

календаря» — комуністам до річниці революції? 

— Проект Тягнибока про заборону комуністичної ідеології був поданий значно раніше 

— ще коли він був депутатом Верховної Ради IV скликання... 

— У 2005–му, я пам’ятаю про це... 

— Більшість із нас («свободівців») тоді була його помічниками, й ми готували цей 

законопроект, тож зараз з тим самим успіхом можна стверджувати, що ми «актуалізували» його 

до дня народження Тягнибока. Він народився 7 листопада. Йому буде 45. Та якщо серйозно, то, 

звісно, не цей чинник відіграв свою роль... Цей рік — рік 80–х роковин Голодомору в Україні, і 
вшановувати жертв цього злочину варто й у такий спосіб також. 

— Якщо в 2005 році, при Ющенкові, ваш законопроект не пройшов Раду, чому ви 

думаєте, що за нинішнього складу парламенту це буде зроблено? 

— Я переконаний, що в політиці слід керуватися принципом, котрий називається 

«перемагає витриваліший». Наше завдання — акцентувати на проблемі, роз’яснювати та 

доносити її людям. За оцінками — навіть не наших, а зарубіжних! — фахівців, Голодомор 

забрав понад 20 мільйонів українських життів. Якщо ви прочитаєте останню працю 

французького дослідника Стефана Куртуа, яка називається «Чорна книга комунізму», то 

дізнаєтеся з неї, що комуністична ідеологія забрала у всьому світі (а не лише в Україні) близько 

100 мільйонів життів. Ми щодня маємо нагадувати й нагадувати про це — тільки тоді 
суспільство матиме щеплення від комунізму. 

Ми не знаємо, що з нами буде завтра, але сьогодні ми маємо робити свою роботу, і 
робити її ефективно. Для цього ми й прийшли в парламент. А ухвалять закон чи не ухвалять... 

Наше завдання — виступити з такою ініціативою, і ми це зробили. 

— І все таки. До 2005–го був 1991 рік, коли КПУ тимчасово забороняли на державному 

рівні. Наприкінці 1991–го Мороз закликав членів анульованої Компартії вступати до 

Соцпартії, а півтора року потому, у 1993–му, Симоненко відродив своє дітище і провів у 

Донецьку перший з’їзд оновленої КПУ. Схоже, ви маєте справу з тим, що не потопає... 

— Я зрозумів ваше запитання. І міг би відповісти на нього, цитуючи поета сусідньої 
держави, який сказав, що коли на небі запалюють зірки, значить, то комусь до потреби... 

Очевидно, на тій політичній мапі, яка формувалась на початку 1990–х, до потреби було витягти 

з небуття ось такого суперника, як КПУ. Ви ж пам’ятаєте, кого просували у другий тур 

президентської виборчої кампанії 1999 року (тоді Кучма конкурував із Симоненком. — Ред.). 

Прорахуйте всі подібні кроки, і ви побачите, що й сьогодні все це може бути потрібно для того, 

щоб повторити сценарій–1999. 

— Дозвольте не погодитися. Де серпень 1991–го, коли забороняли КПУ, а де вибори 

1999–го, коли у другому турі Симоненко опонував Кучмі... Як сказав би поет сусідьої держави, 

«дистанция огромного размера»... Та й нині ситуція зовсім не та: за жодних обставин 

Симоненко не вийде у другий тур із Януковичем. Вони навіть у парламенті де–факто творять 

спільну більшість. 

— Я кажу про технологію. Діюча влада знає своє виборче поле на сході та на півдні, 
знає, як оперувати територіями, де знаходиться більша частина її виборців, а для Центральної 
та Західної України можна розіграти такого собі князя Володимира, який навернув країну у 

«правильне» лоно. 

— Можу також зауважити, що «соціалістичні» персонажі на кшталт Наталії 

Вітренко мали б викликати у вас таке саме несприйняття, як комуністи, але ви зосередились 

на протистоянні лише з однією партією лівого спектра. 

— Від зміни назви сутність не змінюється. Вітренко — відгалуження від того самого, тут 

не йдеться про іншу ідеологію, а про міжособистісні стосунки й бажання керувати. 

— Але чи погоджуєтеся ви з твердженням, що будь–яка заборона лише підігріває 

бажання насолодитися забороненим плодом? 
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— Якщо так мислити, то тоді слід, наприклад, скасувати всю структуру державного 

покарання. Давайте не будемо ув’язнювати злочинців, бо комусь, може, спаде на думку зробити 

те саме?.. 

Нас вбивали, знущались, морили голодом тільки через те, що ми є українцями. Це й 

через моє життя проходило. Знаєте, що мене спонукало прийти в політику? Я багато років 

прожив у російській тайзі. Працював колись як заробітчанин в артілі золотовидобувників у 

Красноярському краї. І от, працюючи там, чув подекуди українську фонетику, зустрічав 

старших людей і дізнавався від них «класичні» історії: сім’ю вивезли до Сибіру — тільки тому, 

що вони були українцями, ходили у вишиванці, мали добре господарство... 

Я тоді, вже у 1990–ті, питав у однієї літньої пані: «Чого ж ви не вертаєтеся в Україну? 

Вже є незалежна Україна». Вона: «А куда?». От дійсно — «куда»? Грошей, щоб повернутися, 

немає, рідної хати немає, рідні, яка в Сибіру ж і розстріляна, немає... Ця жінка вже ніколи не 

побачить ані рідного села, ані рідного поля, ані рідного дерева... Я лише на хвилинку уявив, що 

мене — тільки через те, що я є українцем — взяли та й вивезли... 

Ось у чому є проблема. Ми сьогодні говоримо про те, що комуністи — через свою 

людиноненависницьку ідеологію — вбивали та знущалися... Можу оповісти й про свою бабцю, 

якій 93 роки і яка пам’ятає Голодомор. Вона пам’ятала це все своє життя і мені розповідала. Не 

як учасниця Голодомору, а як людина, котра бачила і знала про це. Вона мешкала коло колії і 
бачила, як прибували потяги зі сходу, а звідти вивалювались напівтіла і добиралися до миски, з 
якої їв бабин пес. Вона мені в деталях все це розповідала. 

Невже я маю право це забути? Забути про те, як у найкращих українських чорноземах 

рили ями і скидали туди тіла людей, які ще дихали, — аби вдруге за ними не їздити, бо все одно 

помруть... Або про те, як матері годували своїх дітей ціною життя інших людей... 

Це не данина моді абощо. Ми, «свободівці», так мислимо. Ми маємо показувати і 
доводити, які злочини творили адепти комуністичної ідеології, показувати те, що ніколи не має 

повторитися. Наша спонука — прийти в політику і бути антикомуністичною партією. 

— Як ви гадаєте, як у Європі, до якої ми рухаємося, подивляться на те, що в Україні 

забороняють якусь ідеологію? Будь–яку? 

— А я не гадаю, я роблю своє. Я можу назвати вам перелік країн, які визнали Голодомор 

геноцидом, і це якраз та основа, на якій ми будуємо взаємини з Європою. Існують і рішення 

європейських інституцій про те, що комуністична ідеологія має бути прирівняна до 

нацистської. Бо основа об’єднаної Європи — це християнські духовні цінності. Я вже на 

початку нашої розмови згадував французького дослідника, який вивчав комуністичну 

ідеологію. Тому жодних проблем я тут не бачу. 

— Пригадую свою недавню розмову з Марією Матіос, яка розповідала, як дарувала свої 

книжки всім без винятку депутатам, і з Партії регіонів у тому числі. І як вивчила кулінарні 

уподобання всіх своїх колег. Тобто війна війною, але й поза парламентською залою життя 

триває. Між депутатами виникає ще цілий пласт відносин, ба навіть «буфетних». Скажіть 

чесно, ви з комуністами у неформальній обстановці як спілкуєтесь? 

— Ніяк. Жодних контактів, жодних стосунків не може бути апріорі. Це люди з іншим 

баченням, іншим мисленням, іншими цінностями. Я собі навіть не уявляю таких речей. Не 

уявляю жодних тем, які можна було б згадати у розмові абощо. Усміхатися, вдягати маску — а 

навіщо?.. Ми присвятили життя боротьбі з комуністичною ідеологією, то про що нам з ними 

розмовляти? 

— Повертаючись до законопроекту. Ви думку «Батьківщини» та «УДАРу» з цього 

приводу вже дізнались? Вони вас підтримають? 

— Думаю, що підтримають. 

— То коли можливий його розгляд? 

— Це складний процес, який буде блокуватися на всіх рівнях, починаючи від розгляду 

його у профільному комітеті. Але все змінюється, все тече. Згадуючи початок нашої розмови: 
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перемагає витриваліший. Нам своє робить, нам своє штовхати. За це і задля цього нас люди й 

обирали своїми представниками. 

З ІСТОРІЇ ЗАБОРОН КПУ 

26 серпня 1991 року Президія Верховної Ради України видала постанову «Про тимчасове 

припинення діяльності Компартії України», а 30 серпня — «Про заборону діяльності Компартії 
України» як «підозрюваної» у причетності до державного перевороту в Москві, скоєного ГКЧП. 

Якщо вдуматись, то маємо вельми цікаву колізію. Лідери ГКЧП справді обмежили 

демократичні права і свободи в Союзу РСР, але Верховна Рада УРСР, ухваливши 24 серпня Акт 

проголошення Незалежності України, взагалі підірвала цю країну (Радянський Союз) разом із її 
державним ладом зсередини. 

Після заборони КПУ частина колишніх комуністів вступила до новоствореної 
Соціалістичної партії України. І аж 6 березня 1993 року на конференції в Макіївці, а 19 червня 

1993–го — на з’їзді у Донецьку Компартія була відновлена (формально — заново створена). 

Очолив її досі незмінний Петро Симоненко. 

Мало хто пам’ятає, але формально у напівпідпільному стані КПУ існувала (і брала 

участь у виборах!) аж до 27 грудня 2001 року, коли Конституційний Суд визнав незаконність її 
заборони. 

Відтоді спроби заборонити КПУ здійснювались не раз. У 2005–му відповідний 

законопроект вніс Тягнибок. Нині лідер «Свободи» знову актуалізував свою ідею. Окрім нього, 

забороною КПУ переймаються також екс–мер Одеси Едуард Гурвіц, екс–депутат Юрій 

Кармазін, екс–лідер УНА–УНСО Дмитро Корчинський та ін. 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2364/180/84103/ 

Олександр Єфремов: «Проблема має бути вирішена загалом, а не для однієї 
людини»  

Анна Шевченко, "Голос України" 

Усі чотири законопроекти про лікування засуджених за кордоном, які на сьогодні подано 

до парламенту, «не відповідають елементарним юридичним вимогам». Це було переконливо 

підтверджено на засіданні профільного комітету Верховної Ради, який прийняв рішення 

створити робочу групу. Про це заявив на вчорашньому брифінгу лідер фракції Партії регіонів 

Олександр Єфремов. На його думку, робоча група може завершити свою роботу впродовж 

двох-трьох днів, але, можливо, їй знадобиться більше часу. При цьому лідер регіоналів 

наголосив, що проблема лікування засуджених має бути вирішена загалом, а не для однієї 
людини. До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло десятки звернень із 
проханнями про лікування за кордоном від ув’язнених, в тому числі й засуджених за тяжкі 
злочини — вбивство, зґвалтування тощо, котрі є невиліковно хворими і можуть підпасти під 

дію закону. 

Водночас Єфремов зауважив, що місія спостерігачів Євросоюзу в складі Пета Кокса та 

Олександра Квасневського жодного разу не зустрічалася з представниками найбільшої фракції 
у парламенті — Партії регіонів, тоді як із опозицією європарламентарії зустрічалися не раз. 
Єфремов відзначив, що у фракції регіоналів «назріває серйозна ситуація», тому, щоб 

вирішувати певні питання, депутатів треба переконувати. «Створюється враження, що на перше 

місце у роботі місії спостерігачів ЄС ставиться не питання євроінтеграції України, а звільнення 

Тимошенко, — вважає О. Єфремов. — Представники місії зі мною не зустрічалися жодного 

разу, а з опозицією — постійно. Але якщо вони думають, що ми по сигналу голосуватимемо за 

те, про що вони домовлялися з опозицією, то у нас є своя думка, і ми хочемо, щоб нас слухали і 
чули». 

Лідер фракції Партії регіонів також заявив, що, за його інформацією, Росія нині готує 

позов до Стокгольмського арбітражного суду на 10 мільярдів доларів з приводу газового 

контракту, підписаного екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, за недобір газу, що 

може стати серйозним ударом по нашій державі. «Не знаю, правда це чи ні, але є така 
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інформація, — сказав він. — Але якщо припустити, що це правда, то це буде великий удар по 

нашій державі», — додав Єфремов. 

Факт 

За даними Міненерго, за дев’ять місяців Україна скоротила споживання газу на 2,7 млрд. 

кубометрів (7,2%) порівняно з аналогічним показником минулого року — до 34 млрд. 

кубометрів. Імпорт газу в Україну в січні—вересні 2013 року скоротився на 19,8% (на 4,8 млрд. 

кубометрів) порівняно з аналогічним періодом 2012 року — до 19,7 млрд. кубометрів. Це 

мінімальний обсяг споживання Україною газу з 1991 року. 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=305791 

Янукович без Європи? Ігри довкола «звільнення» Тимошенко приховують 

нездатність влади до вибору  

Журнал "Український тиждень" 

Підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом опинилося під загрозою через ситуацію з 
Юлією Тимошенко. Так стверджують чимало ЗМІ в Україні та за її межами. Але не факт, що 

ситуація не склалася зворотним чином: виїзд екс-прем’єрки за кордон опинився під загрозою 

через неготовність (небажання?) Києва підписувати Угоду з ЄС. 

Ще минулого тижня зацікавлена аудиторія здебільшого була переконана, що Угоду таки 

підпишуть. Адже численні зустрічі президента Януковича з російським колегою Путіним на 

тему «скільки Росія заплатить Україні за відмову від Європи» результату наче не дали. Понад 

те, з боку РФ посилилася як економічна, так і інформаційна війна проти Києва. 

Уже в середині жовтня поширилися й чутки про те, що підписання Угоди може бути 

перенесено. І що це, можливо, «не так і страшно» для української сторони. Прикметним був той 

факт, що виходили ті чутки від чиновників Адміністрації президента та особливо довірених 

депутатів-регіоналів. 

Коли 15 жовтня в Києві відбулася панельна дискусія щодо перспектив підписання Угоди 

за участю послів Німеччини, Франції та Польщі, ці дипломати казали прямо: а) без звільнення 

Тимошенко в тій чи іншій формі Угоди не буде; б) у разі непідписання Угоди на Вільнюському 

саміті «кінця світу не настане» (слова посла Франції Алена Ремі). А пізніше про ймовірність 

відкладення Угоди на рік заявили голова МЗС Польщі Радослав Сікорський (30 жовтня) та його 

шведський колега Карл Більдт (4 листопада). 

Сьогодні ці слова набули похмурого для вітчизняних євроінтеграторів звучання. З 

одного боку, різко активізувалася антизахідна риторика саме тих депутатів із ПР, які ще 

кількома пленарними засіданнями раніше щосили голосували (й галасували) за євроінтеграційні 
закони. З другого – раптово загальмувався власне євроінтеграційний процес. 

Спочатку Віктор Янукович у перемовинах із представниками ЄС Петом Коксом та 

Александром Квасневським відкинув можливість помилування екс-прем’єрки. Щоправда, 

президент зберіг інтригу, запевняючи, що підпише будь-який відповідний закон, ухвалений 

парламентом. Проте вже 1 листопада в розпорядженні Тижня опинилися інструкції з 
голосування для депутатів від ПР на нинішньому пленарному тижні (документи оприлюднені 
на tyzhden.ua – «Хто і як керує «багнетами» Януковича»). У цих документах зазначалося, що 

Адміністрація президента не має позиції щодо жодного з наявних законопроектів про лікування 

Тимошенко. Натомість у стовпчику «Рішення фракції» йшлося про підтримку законопроекту 

позафракційного екс-бютівця Сергія Міщенка. У понеділок цю позицію довели й до більшості 
членів фракції. Слід зазначити, що ще тижнем раніше регіонали вустами її лідера Олександра 

Єфремова висловлювали готовність підтримати інший проект – позафракційної Анжеліки 

Лабунської. 

Головні відмінності між двома проектами прості. Пані Лабунська пропонує відправляти 

хворих в’язнів на лікування за кордон (їхнім коштом) й одночасно звільняти їх від покарання. 

Інакше кажучи, відпускати й усе. Тоді як пан Міщенко пропонує відстрочку покарання на 

період лікування в’язня за кордоном від гарантії того, що цей в’язень (чи ця ув’яз--нена) 
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повернеться до України в час, визначений вітчизняним судом, а за кордоном перебуватиме 

фактично на тюремному режимі. 

1 листопада у ВР зареєстрували ще один законопроект – позафракційного Володимира 

Купчака. У ньому взагалі прямо сказано, що закордонне лікування ув’язнених (читай 

Тимошенко) можливе лише за надання урядом держави, яка приймає, гарантійного листа про 

те, що український в’язень нікуди не втече й не ходитиме куди не слід, під телекамерами не 

світитиметься. 

Спікери ПР сьогодні полюбляють повторювати, що цей законопроект дублює 

аналогічний документ, підготовлений за участю особисто Арсенія Яценюка ще в лютому. В 

частині гарантійного листа це правда. Щодо решти сказати важко: нині той законопроект 

знайти практично неможливо. Утім, деякі джерела в опозиції стверджують, що нібито на 

початку року Яценюк мав згоду Німеччини та керівництва ЄС на гарантійний лист щодо 

Тимошенко, от тільки цьому спротивилася сама Юлія Володимирівна... 

Хай там як, а на час написання цього матеріалу опозиція була рішуче налаштована не 

голосувати за законопроекти про закордонне лікування ув’яз-нених, що роблять Тимошенко 

ув’язненою й за межами України. Натомість ПР не хотіла голосувати за те, щоб екс-прем’є-рка 

опинилася в Німеччині нібито пацієнткою, але де-факто вільною. Зокрема, і в плані 
пересування світом. 

Саме останнім моментом, до речі, можна було б спробувати пояснити широко 

розголошену ініціативу вітчизняного Міністерства доходів і зборів винайняти лондонську 

компанію Lawrence Graham (нині має також офіси в Дубаї, Монако, Москві, Сінгапурі) для 

«порушення юридичних процесів» щодо повернення до України «коштів, незаконно 

привласнених двома екс-прем’єр-міністрами Павлом Лазаренком та Юлією Тимошенко». 

Останню цитату взято з офіційного сайта британської компанії. Неважко помітити, що 

непідготовлена людина вирішить, нібито «незаконне привласнення коштів» Тимошенко 

відбувалося за часів її керування урядом. 

Можна припустити, що таким чином українська влада намагається убезпечитися від 

вільних мандрівок «пацієнтки Тимошенко», принаймні до Північної Америки та частини 

Європи, словом, туди, де досі тягнуться справи щодо відмивання коштів Лазаренком півтора 

десятиліття тому. Але річ у тім, що судові процеси, які відбулися щодо зловживань останнього, 

мали місце в США та Швейцарії й у них екс-прем’єрка як обвинувачена не виступала. 

Додамо, що повідомлення вітчизняної провладної преси на цю тему перенасичені чи то 

брехнею, чи то фактичними помилками. Наприклад, суми виведених Лазаренком коштів 

відверто нафантазовані, бо не фігурують у жодних відомих кримінальних справах ні в Україні, 
ні на Заході окремо чи разом узятих. До того ж лондонське агентство Lawrence Graham 

навіщось поквапилося доповісти про доручення Міндоходів України, але не про хоча б один 

крок у цьому напрямку. 

І дуже схоже на те, що йдеться про очевидний піар, покликаний виправдати в очах 

українців відмову влади від асоціації з ЄС. 

Саме в очах українців. Якби йшлося про продуману пропагандистську кампанію, емісари 

з Києва організували б через західні видання «інформування» й західної публіки. Таке зробити 

не дуже складно. І таке робили не раз. Ось тільки там зазвичай беруть подібні матеріали з 
певною пересторогою й оприлюднюють під плашкою «реклама». А в тамтешніх реаліях це 

нерідко потребує тижня-двох на узгодження тексту. 

Ніяких текстів у західних ЗМІ, однак, не з’явилося. Це підтверджує думку про те, що 

Банкова діє експромтом. Тобто не розраховує вплинути на позицію ЄС: головне – промити 

мізки українському виборцеві. Що ж стоїть за новими віяннями? 

Хай там як завершиться епопея з асоціацією, влада, безумовно, намагатиметься видати 

це за талановитий задум президента Януковича…  

http://tyzhden.ua/Politics/93312 
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Пока все дома  

Ольга Куришко, Сергей Сидоренко, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Перед началом вчерашнего заседания Верховной Рады представители оппозиции 

провели митинг своих сторонников — к 10.00 около 10 тыс. человек с флагами партий 

"Батькивщина", УДАР и Европейского союза собрались у здания парламента. Митингующие 

требовали от Партии регионов принять закон о лечении заключенных за рубежом. 

Организаторы митинга обошлись без сцены — подъехал микроавтобус, на крышу которого 

взобрались Арсений Яценюк ("Батькивщина"), Виталий Кличко (УДАР) и Олег Тягныбок 

("Свобода"). 

— Мы будем настаивать на том, чтобы Верховная Рада рассмотрела законопроекты о 

лечении Юлии Тимошенко! — пообещал собравшимся Арсений Яценюк. 

— Да! — подхватила толпа. 

К акции оппозиции сотрудники милиции подготовились особенно тщательно — в 

Мариинском парке на подступах к парламенту корреспондент "Ъ" насчитал не менее 17 

автобусов с сотрудниками МВД. Возле самого здания Рады дежурили несколько отрядов 

спецподразделения "Беркут". 

Митингующие не обращали на них внимания. Они выслушали выступления лидеров 

оппозиции, обвинивших Виктора Януковича в "срыве европейской интеграции" и 

"предательстве национальных интересов", а затем развесили на ограде у здания парламента 

плакат с надписью "Юле — волю!". Во дворе с плакатом аналогичного содержания позировали 

фотографам народные депутаты фракции "Батькивщина". 

Первым вопросом повестки заседания Рады значился законопроект народного депутата 

Анжелики Лабунской (внефракционная) о лечении заключенных за границей, 

рекомендованный миссией Европейского парламента, за ним шли три других документа на эту 

же тему. 

Как известно, ранее представители Партии регионов отказались поддержать 

законопроект Лабунской. В среду вечером представители ПР в парламентском комитете по 

вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности создали рабочую 

группу для подготовки общего законопроекта, которую возглавил народный депутат Геннадий 

Васильев (ПР). 

Депутаты от оппозиции не стали препятствовать работе Рады. Они оставили на трибуне 

плакат "Юле — волю!", после чего заняли свои рабочие места. "В среду главы оппозиционных 

фракций встретились с руководителями миссии Европарламента. Патрик Кокс и Александр 

Квасьневский попросили их быть максимально гибкими на переговорах в четверг, не накалять 

обстановку в зале и заверили, что не отказываются от решения проблемы Юлии Тимошенко",— 

рассказал собеседник в руководстве "Батькивщины", заметив, что лидеры фракций "вышли со 

встречи с намного большим оптимизмом, чем шли на нее". 

Представители Компартии, которые, как ожидалось, могли вступить в конфликт с 

народными депутатами фракции "Свобода", на заседание Рады не явились. Все они участвовали 

в торжественных мероприятиях по случаю очередной годовщины Октябрьской революции (см. 

стр. 3). 

Глава Верховной Рады Владимир Рыбак открыл утреннее заседание и сразу же объявил 

перерыв "для согласования повестки дня". Встреча лидеров фракций в кабинете спикера 

продолжалась около часа. "Мы предложили ПР пакетом принять три законопроекта, 

необходимых для евроинтеграции — "О прокуратуре", об изменении избирательного 

законодательства и законопроект, который позволит Юлии Тимошенко выехать на лечение за 

границу. В 12.00 встреча Кокса—Квасьневского с президентом, мы ждем, что им скажет 

Виктор Янукович",— заявил журналистам Арсений Яценюк, поспешно возвращаясь в зал. 

Когда заседание возобновилось, депутаты внесли в повестку дня законопроекты, 

предложенные Арсением Яценюком, после чего разошлись. 
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— Сейчас исторический момент: подпишет Украина соглашение с Европейским союзом 

или нет! Мы, как оппозиция, заявляем: мы готовы к любым компромиссам для того, чтобы 

Украина подписала соглашение, а для этого необходимо освободить Юлию Тимошенко,— 

сказал Яценюк. 

Постоянный представитель Президента в Раде Юрий Мирошниченко (ПР) заявил, что 

удалось достичь договоренности по двум законопроектам из трех — о прокуратуре и о выборах 

народных депутатов. 

И двое против всех 

В оппозиции понимали, что своими силами не смогут изменить позицию 

парламентского большинства, и надеялись лишь на помощь ЕС. В среду в Украину прибыла с 

очередным, 25-м визитом миссия Европарламента в составе Патрика Кокса и Александра 

Квасьневского. В полдень началась их встреча с президентом Виктором Януковичем, так что 

оппозиции оставалось лишь тянуть время, ожидая, что по ее итогам с Банковой поступит сигнал 

о новой позиции власти. 

После трех часов переговоров в Администрации Президента Кокс и Квасьневский 

прибыли в Верховную Раду. Первым их принял спикер Владимир Рыбак. "Хочу подчеркнуть, 

что не существует никакого плана Б, Украина держит курс на европейскую интеграцию, и 

альтернативы этому процессу нет",— заявил он, открывая встречу. 

Судя по всему, европейцы были настроены не в пример более скептически. Они провели 

два часа со спикером, после чего переговоры продолжились в расширенном составе — при 

участии лидеров депутатских фракций. 

Из-за продолжающихся закрытых консультаций вечернее заседание не удалось начать 

вовремя, но депутаты не расходились. "Вот-вот ждем развязки, появился сдержанный 

оптимизм",— написал на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Батькивщина" 

Арсен Аваков. Он уточнил, что три законопроекта, необходимых для интеграции в ЕС, могут 

быть приняты в первом чтении в пятницу. "Если этого не произойдет, мы рассматриваем 

возможность созыва внеочередного заседания Рады",— сказал Аваков. Вчера вечером 

представители оппозиции собрали более 150 необходимых для этого подписей. 

Народные депутаты фракции Партии регионов, которые также сидели в зале, ожидая 

окончания переговоров, не поддержали инициативу коллег. При этом в ПР подчеркивали, что 

не намерены менять позицию вне зависимости от итогов переговоров. "Собирать внеочередное 

заседание нет смысла, нам с оппозицией надо создать совместный законопроект о лечении 

заключенных за границей, так как за законопроект Анжелики Лабунской мы голосовать не 

будем",— заявил первый заместитель главы фракции ПР Михаил Чечетов. 

К 18.00 стало понятно, что консультации затягиваются, и перейти к обсуждению вопроса 

в зале в этот день не удастся. Первый вице-спикер Игорь Калетник (КПУ) ненадолго покинул 

переговорную комнату, чтобы объявить депутатам: заседания не будет, приходите утром. 

Впрочем, в пятницу законы, позволяющие Юлии Тимошенко выехать за рубеж на 

лечение, наверняка не будут приняты. Это признали даже лидеры оппозиции, которые вечером 

по завершении консультаций вышли к журналистам. "Оппозиционные силы сделали все 

возможное для достижения компромисса, но, к сожалению, ни одно из наших предложений не 

было поддержано",— пересказал суть многочасовой беседы Виталий Кличко. Единственным 

конструктивным итогом консультаций стал объявленный миссией Кокса—Квасьневского 

крайний срок решения проблемы. "Вторник-среда — последние дни принятия 

законопроектов",— сообщил вице-спикер Руслан Кошулинский ("Свобода"). 

Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко выразил уверенность, что переговоры с 

ПР априори не могли привести к успеху, поскольку решение по данному вопросу принимает 

лично президент. "Позиция ПР — дело третьего порядка. Главный вопрос в том, готов ли 

Виктор Янукович подписать соглашение об ассоциации. Пока все выглядит так, что власть 

собирается срывать европейскую интеграцию",— сказал господин Власенко. 

С мнением оппозиции, которая уравнивает освобождение Юлии Тимошенко и 

подписание СА, согласны и независимые эксперты. "До тех пор, пока Юлия Тимошенко в 
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тюрьме, СА точно не будет подписано",— уверен заместитель генерального директора Центра 

им. Разумкова Валерий Чалый. Он подчеркнул, что ответственность за решение несет лично 

Виктор Янукович. "Сейчас у него на столе три папки, то есть три варианта — подписание СА, 

сближение с Таможенным союзом и сохранение нынешнего состояния со всеми его рисками 

для экономики, бюджетной и монетарной стабильности. Сейчас он выбирает между ними",— 

считает эксперт. 

http://www.kommersant.ua/doc/2338119 

О чем Кокс и Квасьневский говорили за закрытыми дверями  

Максим Каменев, журнал «Форбс» (Украина) 

Вчера, 7 ноября, парламент мог сделать решающий шаг в сторону ассоциации Украины с 

ЕС, но вместо этого остался топтаться на месте. Рада не рассмотрела ни один из четырех 

законопроектов, которые открывают возможность выезда Юлии Тимошенко на лечение за 

границу. Девять часов депутаты ждали результатов переговоров экс-главы Европарламента 

Пэта Кокса и бывшего президента Польши Александра Квасьневского с Виктором Януковичем 

и руководством Рады, но компромисса достичь не удалось. Из парламента европереговорщики 

удалились без комментариев. О чем они говорили с представителями власти и оппозиции? 

В широком кругу 

Источник, знакомый с ходом переговоров по ассоциации, на условиях анонимности 

рассказал Forbes, что утром (в 9.00) 7 ноября Кокс и Квасьневский встречались с дочерью 

Тимошенко – Евгенией, защитником экс-премьера Сергеем Власенко и нардепом от 

«Батьківщини» Григорием Немырей. Все трое убеждали членов миссии, что оппозиция готова 

пойти на любые компромиссы в вопросе Тимошенко. Неприемлемым называли только 

законопроект внефракционного Сергея Мищенко. 

В 10.00 глава ВР Владимир Рыбак открыл заседание. В повестку дня попали сразу 

несколько евроинтеграционных законопроектов: о прокуратуре, о выборах народных депутатов 

(оба в двух вариантах – от власти и оппозиции), и все четыре документа о лечении осужденных 

за рубежом. Оппозиция требовала одобрить в первом чтении проект внефракционной 

Анжелики Лабунской по Тимошенко и остальные документы, доработать их и до 18 ноября 

принять в целом. Но до этого дело не дошло. Рада отправилась на перерыв, ожидая результатов 

переговоров Януковича с Коксом и Квасьневским.  

Эта встреча, по словам источника, который вчера также общался с членами миссии 

Европарламента, мало чем отличалась от предыдущих. «Они (Кокс и Квасьневский) говорили о 

сжатых сроках, Янукович – о готовности двигаться в сторону Европы. Было только одно 

отличие: после встречи президент пообещал позвонить Рыбаку и Ефремову (лидеру фракции 

ПР. – Forbes). Этого он раньше не делал», – рассказывает источник. 

От Януковича Кокс и Квасьневский отправились к Рыбаку. Дальше события развивались 

спонтанно. В 16.00 должна была состояться встреча спикера с лидерами фракций. Но, по 

словам руководителя «Свободы» Олега Тягнибока, оппозиции удалось пригласить на нее 

европейцев, чтобы те поняли, «как на самом деле происходят переговоры». «У них (Рыбака и 

экс-президентов) была встреча на третьем этаже, а у нас – на втором. Мы их перехватили. 

Вроде и отклонение от протокола, но удалось убедить», – сообщил Тягнибок. 

Во время переговоров в кабинете Рыбака власть настаивала на варианте: голосовать в 

первом чтении за законопроекты о прокуратуре и о выборах, а документы, которые касаются 

будущего Тимошенко – отложить. Аргумент – для решения этого вопроса была создана рабочая 

группа, которая должна подготовить новый документ.  

«На все вопросы Кокса и Квасьневского о том, когда может быть проголосован 

законопроект по Тимошенко, Рыбак с Ефремовым отвечали: «Не знаем», – рассказал Тягнибок. 

По его словам, в ответ Квасьневский предложил разработать новый проект закона. Его суть – 

каждый заключенный имеет право на лечение за границей в случае соответствующего решения 

суда. «Позиция Кокса и Квасьневского: мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела, готовы во 
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всем помочь, только делайте что-нибудь и дайте хоть какой-то сигнал европейцам», – пояснил 

Тягнибок. «За ночь (с 7 на 8 ноября) я что-то напишу», – бросил ему сразу после встречи 

Яценюк, имея в виду новый законопроект. 

Финишная кривая 

Рядовые нардепы-регионалы, которые целый день ждали принципиального решения по 

Тимошенко, остались недовольны. Замглавы фракции ПР Елена Бондаренко рассказала, что ее 

соратники активно обсуждали поведение Кокса и Квасьневского. Многие трактовали его как 

неуважение к парламенту. Из конструктива: по словам регионала Владимира Олийныка, 

фракция осталась при своем – власть и оппозиция должны сесть за стол переговоров и найти 

компромисс в вопросе Тимошенко. Но если это и случится, то не сегодня. Утром в ПР не 

планируют проводить совет фракции, как делают это обычно, а на пленарное заседание приедут 

далеко не все депутаты. «Многих эта ситуация раздражает, и все понимают, что оппозиция не 

хочет решать вопрос», – подчеркивает Олийнык. 

Оппозиция, по словам замглавы фракции «Батьківщина» Арсена Авакова, со своими 

действиями тоже определится сегодня: «О блокировании трибуны речь не идет. Мы не видим в 

этом смысла». Запасной вариант на случай, если вопрос Тимошенко не решат сегодня – 

проведение внеочередного заседания парламента во вторник, 12 ноября. Для этого, по словам 

Яценюка, у оппозиции уже есть 151 подпись. 

Но переносить принципиальный для ЕС вопрос на следующую неделю – опасно. 14 

ноября Кокс и Квасьневский должны предоставить финальный отчет миссии, а 18-го – Совет 

министров ЕС примет решение, подписывать соглашение об ассоциации с Украиной или нет. 

Если Тимошенко к тому времени останется в украинской клинике, ответ Запада, очевидно, 

будет отрицательным. 

http://forbes.ua/nation/1360743-o-chem-koks-i-kvasnevskij-govorili-za-zakrytymi-dveryami 

Народный депутат избежал "конца света"  

Вячеслав Хрипун, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Кировский районный суд Кировограда приговорил к 11 годам лишения свободы 

бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Дьяченко. Его обвинили в 

покушении на жизнь народного депутата Станислава Березкина. По данным следствия, 

господину Березкину стало известно, что брат осужденного Павел Дьяченко незаконно 

приватизировал землю. Депутат сообщил об этом в правоохранительные органы, а братья 

решили отомстить, подложив ему взрывное устройство. 

Вчера в прокуратуре Кировоградской области сообщили, что Кировский районный суд 

Кировограда приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего офицера Службы безопасности 

Украины Андрея Дьяченко за попытку покушения на народного депутата Станислава Березкина 

(Партия регионов). Соответствующее решение суд вынес 5 ноября. По данным следствия, в 

2012 году у Березкина возник конфликт с братом осужденного, местным предпринимателем 

Павлом Дьяченко. От одного из жителей Кировоградской области народному депутату стало 

известно, что Павлу Дьяченко удалось приватизировать земельный участок в Кировограде, 

который ранее горсовет передал ему в аренду. 

Станислав Березкин обратился с соответствующими запросами в правоохранительные 

органы. Проведенная проверка установила, что приватизировать землю Павел Дьяченко смог с 

помощью поддельных документов. По решению суда он был вынужден вернуть земельный 

участок в собственность города. 

Недовольный действиями народного депутата предприниматель решил ему отомстить. 

Для этой цели он привлек своего брата — на тот момент действующего оперативного 

сотрудника управления СБУ в Кировоградской области Андрея Дьяченко. Офицер СБУ собрал 

самодельное взрывное устройство, компоненты которого он легально заказывал в интернет-

магазинах. Посылки забирал самостоятельно в почтовом отделении, используя при этом 

паспорт другого человека. 21 декабря 2012 года он положил взрывное устройство в ячейку 
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камеры хранения автостанции "Кировоград-1". "Народному депутату позвонили неизвестные и 

сообщили, что в камере хранения лежит посылка с ценной для него информацией",— 

рассказали в прокуратуре Кировоградской области. 

Станислав Березкин заподозрил неладное. Он приказал своим охранникам забрать 

посылку, но распорядился оставить ее на улице, недалеко от своего офиса. Вызванные 

господином Березкиным сотрудники милиции установили, что в посылке находится взрывное 

устройство мощностью около 300 г в тротиловом эквиваленте. Уже через несколько дней по 

подозрению в попытке убийства народного депутата был задержан Андрей Дьяченко. Павел 

Дьяченко успел скрыться, был объявлен в розыск и в середине октября этого года задержан в 

Кировограде. Суд над Андреем Дьяченко начался в мае 2013 года. Во время разбирательства 

подсудимый был уволен из органов СБУ. 

Станислав Березкин отказался давать какие-либо комментарии. "Это все было ужасно. 

Не думал, что такое вообще возможно",— лишь сообщил он. 

Между тем адвокаты Андрея Дьяченко уже подали апелляцию. "Ъ" не удалось связаться 

с защитниками осужденного, однако источник, знакомый с деталями расследования, на 

условиях анонимности рассказал, что взрывное устройство, обнаруженное в посылке, было 

неработоспособным, и ни Андрей Дьяченко, ни его брат Павел свою вину не признают. 

http://www.kommersant.ua/doc/2338110 

Левый марш в Киеве прошел со "шпионами" из националистов  

Игорь Серов, Сегодня  

Вчера в Киеве коммунисты и сторонники КПУ отпраздновали 96-ю годовщину 

Октябрьской революции. Они готовились к налету националистов, но события на 

торжественном марше повернулись неожиданно. 

Начался марш спокойно. На Бессарабской площади лидер коммунистов Петр 

Симоненко, в красно-черном галстуке, возложил у памятника Ильичу цветы. Рядом на площади 

торговцы продавали символические билеты в СССР - по 15 грн за 100 шт. После возложения 

цветов двухтысячная колонна направилась митинговать против фашистов и бандеровцев на 

Европейскую площадь. Одна из колоритных коммунисток, киевлянка Светлана Михно, на 

демонстрацию пришла в ярко-красном пальто и пояснила, что так готовилась к маршу. "Мы не 

боимся националистов, а если что - будем защищаться. Ведь 7 ноября - это подъем в душе, это 

праздник, - активно рассказывает нам женщина. - Я специально надела красное пальто, я 

человек творческий, из театрального мира". "А я вот монтировку не взяла, так что отбиваться 

нечем будет", - полушутя сказала нам одна из постоянных участниц коммунистических 

демонстраций. 

Спокойно пройти по главной улице Киева коммунистам не дали: навстречу колоннам 

выбежал парень и попытался развернуть... изорванную старую простыню. Сопровождавшие 

колонну беркутовцы за минуту скрутили парня и вывели его, но задерживать не стали. "На ней 

ничего не написано, я просто вышел против всей этой толпы, у которой нет ценностей. Моя 

акция называется "Моя власть!" - разворачивая рваную простыню еще раз, пояснил парень, 

представившийся Николаем. Впрочем, пояснить, что же символизирует, на его взгляд, 

постельное белье не первой свежести, он отказался и заявил, что теперь пойдет к Верховной 

Раде. Услышав это, отряд беркутовцев направился за ним, постоянно докладывая начальству по 

рации, куда именно тот направляется. 

Парень с простыней стал не единственным ярким эпизодом на марше. Чего стоили 

националисты, которые приехали на митинг, чтобы "увидеть врага и оппонента в лицо"! "А для 

чего нам это надо - наш небольшой секрет", - отказался раскрыть нам свои планы парень, 

который представился Филиппом. "Да, подтверждаю", - вмешался в разговор его приятель, 

который назвался студентом колледжа Ильей Фокиным. 

О Петре Симоненко, который по традиции призывал бороться с фашизмом и 

олигархами, женщины на митинге говорили отдельно. "Очень много грязи на него выливалось, 
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как и на СССР. А то, что развелся и женился, - это житейское дело. Лукашенко тоже не живет с 

женой, но для страны делает все, что нужно", - заявила журналистам Светлана Михно. Сам же 

главный коммунист, поздравив всех с праздником, рассказал "Сегодня", что этот день отметит 

и на работе, а потом дома: "Соберемся в своем кругу, поговорим, чем гордились". 

http://kiev.segodnya.ua/kpower/levyy-marsh-v-kieve-proshel-so-shpionami-iz-nacionalistov-

473677.html 

Інтернет-ЗМІ 

В Партии регионов готовят особое освобождение для Тимошенко  

Вести.ua 

Сериал под названием «Освобождение Юли», как и прогнозировали, не закончился. К 

тому же серия была очень утомительной — весь день показывали одну и ту же картинку: зал 

парламента, где ничего не происходило. Похоже, в пятницу опять не договорятся. Хотя у 

большинства и оппозиции по этому поводу разные мнения. 

Пустой день. В Верховной Раде напряжение не спадало весь день, но по итогу ровным 

счетом ничего не произошло. Не приняли вообще ни одного закона (не говоря уже о законе, 

касающемся Тимошенко). Хотя с утра определенные надежды были — на вечер назначили 

голосования и по «Юлиным» законопроектам, и по прокуратуре, и по поправкам в 

избирательное законодательство. В Раду пришло огромное количество иностранных 

журналистов. Приехала в сопровождении Сергея Власенко даже Евгения Тимошенко, заняв 

место в ложе прессы. Подтянулись и Кокс с Квасьневским, принеся с собой слух о том, что 

якобы регионалам будет дана команда проголосовать за «Юлин закон» (до того они 

встретились с президентом Виктором Януковичем). Регионалы это, впрочем, тут же 

опровергли. 

Парламент ровно в 18:00 прекратил работу, и депутаты разошлись. 

Вице-спикер от «Свободы» Руслан Кошулинский вечером сказал, что миссия Кокса-

Квасьневского объявила крайний срок для принятия «евроинтеграционных законов» — 12–13 

ноября. «Это последние дни для принятия трех основных пакетных законопроектов, а 

консультации продолжатся вплоть до утра пятницы», — сказал Кошулинский. 

Замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Пашинский сказал, что к утру, к началу 

заседания, оппозиция подготовит новый проект, согласованный с представителями 

Европарламента, где будут учтены все замечания. Правда, он не уточнил, какой проект будет 

взят за основу и будут ли учтены замечания большинства. «Мы подготовим проект, который 

можно будет рассмотреть в первом чтении, а потом доработать», — сказал он «Вестям». 

Доработка и еще раз доработка. Замглавы фракции ПР Михаил Чечетов не верит, что 

удастся в пятничном заседании о чем-то договориться и принять закон. Он полагает, что 

парламент может собраться и на следующей неделе (она, по плану, не парламентская, а для 

работы в комитетах), но только в том случае, если проект подготовит рабочая группа с 

участием всех фракций. «На заседании профильного комитета все законопроекты по лечению 

заключенных за границей были рассмотрены и отправлены на доработку. Кроме того, было 

решено, что будет подготовлен общий проект с учетом всех поправок всех фракций. Но это 

будет наш проект, а не европейский! Как можно так унижать страну!» — сказал нам Чечетов. 

По его словам, власть готова выпустить Тимошенко, но только по своему варианту: 

«Суть происходящего в том, что Партия регионов так быстро ведет Украину в Европу, что 

оппозиция за нами не успевает. Оппозиция не способна выпустить своего лидера. А мы 

сможем». 

В то же время источники во фракции Регионов говорят, что освобождение Тимошенко 

— под вопросом. «Если это и произойдет, то в день саммита или после него. Причем сделают 

это так, чтобы всем надолго запомнилось», — говорит источник. 
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Плана «Б» у Украины нет. Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак на встрече с 

руководителями миссии Европарламента Коксом и Квасьневским пообещал, что Украина 

продолжит двигаться в европейском направлении. «Хочу отметить, что не существует ни 

одного плана «Б», Украина держит курс на евроинтеграцию, и альтернативы этому процессу 

нет». 

Пэт Кокс же поведал, что миссия должна представить свой отчет Европарламенту 14 

ноября, после чего документ будет передан на рассмотрение заседания Совета ЕС, которое 

состоится 18 ноября 2013 года. На нем и должна решиться, собственно, судьба Соглашения об 

ассоциации. 

http://ukraineinfo.net/policy/v-partii-regionov-gotovjat-osoboe-osvobozhdenie-dlja-

timoshenko/ 

В ПР предложили вывести Севастополь из-под контроля Президента Украины  

Левый Берег 

Народные депутаты Вадим Новинский и Вадим Колесниченко (оба — Партия регионов, 

избраны в Севастополе) внесли в Верховную Раду законопроект "О городе-герое Севастополе", 

который передает контроль над властью в городе от Главы государства местным органам 

самоуправления. 

Законопроект №3552 зарегистрирован в Верховной Раде 6 ноября. Документ написан по 

аналогии с законом "О столице Украины — городе-герое Киеве" и предусматривает прямые 

выборы городского председателя. 

"Лицо, избранное Севастопольским городским председателем, назначается на должность 

главы Севастопольской городской государственной администрации и увольняется с этой 

должности президентом Украины",— сказано в законопроекте. Сейчас, учитывая специальный 

статус города, выборы мэра в Севастополе не проводятся, а глава Севастопольской 

горгосадминистрации назначается указом Президента. 

Авторы документа предлагают наделить мэра Севастополя небывалыми полномочиями. 

В частности, правами на подготовку законопроектов, актов президента и правительства, 

участие в заседаниях Кабинета министров с правом совещательного голоса на темы, 

касающиеся города, согласование вопросов о перепрофилировании или ликвидации 

предприятий общегосударственного значения на территории Севастополя и другими 

административными функциями. "В случае решения о недоверии городскому председателю 

Севастопольского городского совета, принятого не менее чем двумя третями депутатов в 

тайном режиме, городской совет назначает внеочередные выборы городского председателя",— 

отмечается в документе. Согласно действующему законодательству, внеочередные выборы 

назначает Верховная рада. 

Необходимость принятия закона о Севастополе предусмотрена ст. 133 Конституции. 

Накануне парламентских выборов 2006 года представители Партии регионов предпринимали 

несколько попыток принять документ, аналогичный по содержанию законопроекту Вадима 

Колесниченко и Вадима Новинского, однако его трижды ветировал Президент Виктор 

Ющенко. После победы на президентских выборах Виктор Янукович изменил мнение 

относительно системы управления в Севастополе. "Работает стабильная власть, работает 

самоуправление, город (Севастополь) имеет достаточно прав. Я не вижу сегодня каких-то 

проблем, причин для нагнетания ситуации вокруг принятия этого закона",— заявил Янукович 

на пресс-конференции, посвященной ста дням своей работы на посту президента. В 

дальнейшем эту тему Глава государства не поднимал. 

http://lb.ua/news/2013/11/07/239020_pr_predlozhili_vivesti_sevastopol.html?utm_source=lbua

&utm_medium=link&utm_campaign=mainfeed 
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Теперь все понятно! Социальной политикой государства занимается министр с 

«липовым» дипломом  

Остров 

Фальшивым дипломом в наше время уже мало кого можно удивить. На них есть как 

спрос, так и предложение. Да и зачем себя утруждать поступлением и посещением занятий в 

высшей школе, когда можно просто купить документ об окончании вуза. Тем более, 

соответствующих продавцов хоть пруд пруди. 

Рынок документов: купи-продай 

Очевидно, что нелегальный рынок фальшивых дипломов связан, прежде всего, со 

структурами министерства образования и науки. Журналисты информагенства «Наш продукт», 

проведя в 2010 г. расследование, показали как под министерской «крышей» исправно работала 

система производства и сбыта фальшивых документов об образовании. После журналистского 

разоблачения министерство, заметая следы обнародованного преступления, сразу же 

ликвидировало собственное государственное предприятие «Государственный центр 

прикладных информационных технологий». В итоге на рынке осталось лишь частное 

предприятие-монополист, изготовляющее дипломы, - ЧАО «Научно-исследовательский 

институт прикладных информационных технологий», учредителями которого являются пять 

частных лиц. 

Полная потеря контроля государства над выпуском государственных документов 

приведет к тому, что сеть мошенников, торгующих липовыми дипломами на оригинальных 

бланках, навряд ли сократится. Как и раньше, университетский диплом без ограничений можно 

купить и на улице, и в Интернете, и в самом университете. Эта проблема остра практически для 

любой страны СНГ. Например, по данным швейцарской газеты Tribune de Genève, у наших 

соседей – в России – ежегодно продается около полумиллиона фальшивых дипломов. Бизнес на 

дипломах в Украине не менее выгоден: его оборот, по разным источникам, составляет 25-50 

млн. грн. в год. 

Стоимость липового документа определяется престижностью учебного заведения, 

наличием официальных реквизитов и многими другими составляющими. Исследователи 

коррупции в украинских ВУЗах сообщают, что, например, стоимость фальшивого диплома с 

подписью ректора, официальной печатью и занесением в регистрационные записи ВУЗа 

достигает 20-50 тыс. долларов. Это - цена для тех, кому нужно получить документ об 

образовании срочно. 

«Не хочу учиться!» 

Особую тревогу вызывает засилье неучей в государственных структурах. Можно лишь 

предположить масштабы развития эпидемии лже-специалистов, если официально признано, что 

в России каждый третий милиционер работает с фальшивым дипломом. У украинских коллег 
такой статистики нет. Но, зная уровень отечественной коррупции, можно говорить об 

аналогичных показателях. 

По заявлению бывшего начальника главного управления Государственной службы 

Украины Т.Ф. Мотренко, из 300 чиновников высокого ранга, которых ежегодно назначает 

Президент или Кабинет министров Украины, 10-15 предоставляют недостоверные документы о 

высшем образовании. "Около 150 чиновников у нас с поддельными документами, – с 

парламентской трибуны восклицал  бывший народный депутат В.Л. Сивкович, - Никого ГПУ не 

посадила". Недавно и Минобразования внесло свой вклад  в выявление высоких чиновников без 
высшего образования. «Фамилии я называть не буду, - поскромничал министр Д.В. Табачник, - 

все эти люди ушли с занимаемых должностей, но мы обнаружили примерно полтора десятка 

фальшивых дипломов». Такие признания представителей высшей украинской власти и близко 

не отражают реальной картины распространения эпидемии лже-специалистов в системе 

государственного управления. 

До общественности доходят лишь крупицы информации о чиновниках с липовым 

образованием, управляющих нашим государством. Как здесь не вспомнить скандал с 

министром юстиции Романом Зварычем, связанный с отсутствием документов, 
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подтверждающих наличие у него полного высшего образования. Не менее резонансными были 

сообщения в СМИ об отсутствии высшего образования у главы Государственной службы по 

вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаила Бродского, 

который через 18 лет после окончания техникума умудрился за два года получить «второе 

высшее». Фальшивый диплом  стал камнем преткновения и для пребывания на должности 

заместителя главы СБУ Андрея Кислинского . 

Однако не все покупают липовые дипломы. Значительная часть неучей-специалистов 

получают дипломы, лишь формально числясь в университетах. Причем сертифицированным 

профаном можно стать независимо от того, на какой форме обучения (очной, заочной или 

дистанционной) проходила подготовка. Главное, чтобы оплата за псевдоучебу осуществлялась 

«кому надо»… 

Наталья Королевская: «Я – не волшебник!» 

Государственный чиновник 1 ранга, руководитель высшего социального ведомства 

Наталья Юрьевна Королевская наше внимание привлекла своими предвыборными обещаниями 

о том, что сможет обеспечить в Украине средние зарплаты в размере 1 тысяча евро, а пенсии – 

500 евро. И, хотя год назад партия Натальи Королевской "Украина-вперед!" на парламентских 

выборах набрала всего 1,6% голосов избирателей, возможно, поверив магии лозунгов, через два 

месяца после парламентских выборов Президент Украины Виктор Янукович назначил Н.Ю. 

Королевскую министром социальной политики. 

Правда, через несколько месяцев новый министр социальной политики заявила: «Я не 

волшебник, я только учусь, и поэтому за 5 месяцев 500 евро мы сделать не можем». Прошло 

еще 5 месяцев, а ситуация с ростом и выплатой пенсий гражданам так и не улучшилась. 

Приближается годовщина пребывания Н.Ю. Королевской в министерском кресле, однако 

продвижения к реализации собственной мечты и благих обещаний молодого политика, пока 

никто не заметил. Чтобы понять цену обещаний специалиста Натальи Королевской, мы 

обратились к ее официальной биографии. Нас заинтересовала не нынешняя ее министерская 

учеба на волшебника, а прежняя - подготовка как дипломированного экономиста. 

На сайте Министерства социальной политики Украины, в отличие от своих 

подчиненных, министр Н.Ю. Королевская в автобиографии не конкретизирует ни даты 

обучения, ни учебные заведения, которые закончила. Там есть лишь краткая запись: «Получила 

два экономических образования». Читая скудные строчки министерской биографии, остается 

лишь строить догадки, где и когда «грызла гранит науки» наша героиня. 

24 декабря 2012 г. Указом Президента Украины №738/2012 Наталия Королевская была 

назначена на должность министра социальной политики Украины. А уже на следующий день 

она обратилась в луганскую милицию с заявлением об утере диплома об окончании 

Восточноукраинского национального университета им. В. Даля. 

На странную пропажу документа об образовании новоиспеченного министра обратили 

внимание лишь некоторые депутаты и журналисты. В Интернете после новогодних праздников 

живо обсуждалась эта тема. Высказывались предположения, что потеря диплома была связана с 

необходимостью сдавать оригинал документа в министерский отдел кадров для проверки его 

подлинности через Главгосслужбу и Министерство образования и науки. Через несколько 

недель страсти по утерянному королевскому диплому стали затихать. В рекордно сжатые сроки 

8 января 2013 г. был изготовлен дубликат диплома для министра с подписью Героя Украины, 

ректора ВНУ им. В. Даля А.Л. Голубенко. Вскоре в глобальной сети появился и официальный 

ответ из этого университета, подтверждающий учебу студентки Н.Ю.Королевской. 

Можно лишь удивляться прыти администраторов учебного заведения, которые уже 

через два дня после заявления о пропаже министерского документа подготовили приказ по 

учреждению о выдаче дубликата диплома, письмо в ЧАО «Научно-исследовательский институт 

прикладных информационных технологий» для заказа на изготовление дубликата утерянного 

документа. Другой гражданин, оказавшийся на месте Королевской, не один месяц обивал бы 

пороги всяких чиновничьих инстанций, чтобы получить дубликат пропавшего диплома, а в 

данном случае потребовалось лишь несколько дней. Такая прыть насторожила… 
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У молодых умок, как в поле ветерок! 

В январе текущего года на «ОстроВе» была обнародована информация Щербака Г.О., 

начальника Центра связи с общественностью ВНУ им. В. Даля о том, что Королевская Н.Ю. 

приказом №214-02 от 09.09.1993 г. была допущена до сдачи задолженности в связи с переводом 

на 2-й курс экономического факультета на дневную форму обучения из Высшей школы бизнеса 

г. Алчевск. В том же документе указывалось, что эта студентка в 1997 г. «закончила 

специальность (стилистика документа сохранена – О.П.) „Менеджмент в производственной 

сфере” (заочная форма обучения)» и ей присвоена квалификация менеджера с вручением 

диплома установленного образца ЛК №008995. 

Чтобы проверить эту информацию мы обратились к администрации Частного высшего 

учебного заведения «Высшая школа бизнеса – Институт экономики и менеджмента». Ректор 

этого института Дубовиков Н.М. подтвердил, что в 1992 г. в их учебное заведение 

действительно поступала студентка Н.Ю.Королевская на специальность «маркетинг 
промышленный», только на 2 курсе она никуда не переводилась, а продолжала учебу до 1997 г. 
В документах вуза есть отметки о том, что Н.Ю. Королевская в октябре 1995 г. была отчислена, 

«как не приступившая к занятиям», в октябре 1997 г. она возобновила учебу, а в декабре 1997 г. 
вновь была отчислена «за неуплату». 

Стало очевидно, что наша героиня в течение нескольких лет не прерывала отношений с 

алчевским институтом. Тогда невольно возникает целый ряд естественных вопросов: «На каком 

основании Королевская была зачислена на 2 курс ВНУ им. В. Даля? Из какого учебного 

учреждения переводилась в данный университет студентка? И училась ли вообще Наталья 

Королевская в ВНУ им. В. Даля?» 

Заинтересовавшись этими вопросами, мы обратились к администрации луганского ВУЗа 

с журналистским запросом и просьбой ознакомиться с личным делом студентки – нынешним 

министром. 19.03.2013 г. первый проректор университета М.Ф. Смирный ответил отказом в 

информации журналисту, сославшись на то, что «обработка и передача персональных данных 

относительно Королевской Н.Ю. возможна лишь при ее согласии». 

Чтобы разобраться в истине, пришлось обратиться с заявлением в прокуратуру о 

преступлении администрации ВНУ им. В. Даля. 8 апреля наше заявление было внесено в 

Единый реестр досудебных расследований. Дальше запросы в университет направлял уже 

следователь. В материалах, полученных в рамках этого дела, нас заинтересовали два документа: 

копия академической справки, по которой Королевская была зачислена на 2 курс университета 

и копия утерянного ею диплома. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что 

нынешний министр была зачислена в свой первый университет по липовой справке. 

У следователя в деле подшита академическая справка №28, «выданная гр. Королевской 

Наталии Юрьевне в том, что она обучалась с 01 сентября 1992 г. по 01 июля 1993 г. в 

Международном институте управления, бизнеса и права по специальности промышленный 

менеджмент дневная ф/о». В справке на месте гербовой печати почему-то стояла печать с 

аббревиатурой «АБЦ» - Алчевский бизнес-центр. 

Мы обратились в Министерство образования и науки для получения информации о 

«Международном институте», которого никогда в Алчевске не было. 12.06.2013 г. директор 

департамента научной деятельности и лицензирования МОН Украины А.В. Якименко 

официально сообщил, что «Международный институт управления, бизнеса и права» 

министерской лицензии на право осуществления образовательной деятельности не получал. 

Чтобы рассеять все сомнения, мы обратились с официальным письменным запросом 

непосредственно к самой Н.Ю. Королевской. Мы попросили ее ответить на следующие 

вопросы: 1. В какой ВУЗ Вы поступали в 1992 году? Если Вы его не завершили, то когда были 

отчислены и по какой причине? 2. Когда Вы были зачислены в ВНУ им. В. Даля и из какого 

ВУЗа Вами представлялась академическая справка? 3. Соответствует ли прилагаемая 

академическая справка оригиналу представленного Вами документа в ВНУ им. В. Даля в 1993 

году? 4. По какой форме (очная, заочная или иная) и в какой учебной группе Вы обучались в 

ВНУ им. В. Даля в 90-х годах? 5. Проходили ли Вы обучение в Высшей школе бизнеса (г. 
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Алчевск), в каких годах, когда отчислялись и восстанавливались в этом ВУЗе? 6. Проходите ли 

в настоящее время обучение в ВНУ им. В.Даля, на какой форме обучения, в какой учебной 

группе Вы учитесь? 

В сентябре 2013 г. на наше письмо ответил заместитель Королевской – руководитель 

аппарата министерства В. Коломиец. Он сообщил, что его начальница «в 1992 г. поступила в 

Высшую школу бизнеса (г. Алчевск), в 1993 г. продолжила обучаться по переводу на 

экономическом факультете Восточноукраинского государственного университета им. В. Даля 

(г. Луганск), который закончила в 1997 г. и получила специальность менеджера в 

производственной сфере. В 1997 г. поступила в Донецкую государственную академию 

управления, которую закончила в 2002 г. и приобрела специальность менеджера организаций». 

Свой ответ В.Коломиец завершил оригинально: «Информацию относительно других 

вопросов, изложенных в информационном запросе, представить нет возможности в связи с 

давностью времени (выделено – О.П.). Автору следует обратиться в ВНУ им. В. Даля, т.к. 

именно это учреждение в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных» 

является собственником соответствующих персональных данных». 

Мы университетов не заканчивали 

Таким образом, мы получили ответы на поставленные ранее два вопроса. Выходит, что 

Королевская переводилась в луганский университет по липовой справке из несуществующего 

учебного учреждения. Теперь осталось установить, а училась ли вообще в ВНУ им. В. Даля 

Н.Ю. Королевская? В наши руки от ответственного университетского работника, пожелавшего 

остаться неизвестным, попала ксерокопия зачетной книжки № 93047 выданная 31.08.1993 г. на 

имя студентки Королевской Наталии Юрьевны со штампом «Луганский машиностроительный 

институт» и с информацией «факультет экономический, специальность экономика и 

управление в машиностроении, переведена на 2-й курс с Высшей школы бизнеса г. Алчевска». 

При первом осмотре ксерокопии зачетной книжки легко определить, что она 

переснималась с документа-подделки. Даже невооруженным взглядом видно, что записи в 

«зачетке» сделаны в разное время. Информация, которая касается Королевской, была внесена 

позже в чью-то зачетную книжку. 

Обнаружив в копии документа фамилию знакомого преподавателя, мы сразу позвонили 

ему и поинтересовались: «Была ли Наталия Королевская Вашей студенткой?». Преподаватель 

ВНУ им. В. Даля, который лично знаком с семьей Королевских, заявил, что среди его студентов 

Наталии не было. Поэтому он был очень удивлен, когда увидел в ксерокопии зачетки 

собственную подпись. 

Разместив материалы журналистского расследования об учебе Наталии Королевской в 

Интернете на авторской страничке «Живого Журнала»  и распространив их по различным 

общественным сетям и группам, мы попросили откликнуться тех, кто лично знал или учился 

вместе с Наталией Королевской в университете. Однако за прошедшие полгода откликнулись 

лишь те, кто с ней учился в г. Алчевске, и не было ни одного подтверждения совместной учебы 

с ней в г. Луганске! 

Сравнив подписи членов государственной экзаменационной комиссии в ксерокопии 

зачетной книжки с подписями членов государственной экзаменационной комиссии на 

ксерокопии утерянного диплома Королевской, у нас возникли большие сомнения в том, что эти 

документы подписывались одними и теми же лицами. Кроме того, серия копии утерянного 

диплома нашей героини, которая была представлена следствию университетом, странным 

образом не соответствовала серии диплома, о котором ранее сообщал начальник Центра связи с 

общественностью ВНУ им. В. Даля. 

Собранная в ходе журналистского расследования информация позволяет сделать вывод, 

что нынешний министр социальной политики получила диплом в Луганском университете 

незаконно. Отсутствие базового высшего образования у Наталии Королевской ставит под 

сомнение законность и полученных ею последующих дипломов. Так диплом специалиста о 

переподготовке, выданный на факультете последипломного образования Донецкой 

государственной академией управления в 2002 году, можно считать легальным только при 
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наличии законно полученного первого высшего образования. Под сомнением оказывается и 

защита Н. Королевской кандидатской диссертации, которую он защитила в Луганском 

университете им. Даля. 

Наблюдая за тем, как администрация луганского университета всячески препятствует 

журналисту в получении информации об учебе студентки Королевской, не желает представлять 

оригиналы документов личного дела «знаменитой выпускницы» следователям, возникает 

ощущение, что существует некий коррупционный сговор между нынешней администрацией 

вуза и бывшей выпускницей. 

Займется ли Пшонка Королевской? 

Итогом проведенного расследования стали заявления журналиста в прокуратуру 

Жовтневого района г. Луганска: весной - о преступлении администрации ВНУ им. В. Даля, а 

летом - о преступлении министра социальной политики Н.Ю. Королевской. Оба заявления были 

внесены в Единый реестр досудебных расследований соответственно 8 апреля 2013 г. и 14 

августа 2013 г. Казалось бы, журналист собрал документальную базу, свидетельствующую о 

фактических нарушениях закона, следствию осталось лишь проверить представленные 

материалы и запросить в университете недостающую для доказательства преступлений 

информацию. 

Однако следователи райотдела милиции за многие месяцы так и не проверили 

подлинность необходимых документов. Университет за полгода не удосужился представить их 

оригиналы. До сих пор не были опрошены ни должностные лица учебных заведений, ни сама 

героиня нашего рассказа. Проводимое досудебное расследование как в капле воды отразило 

непрофессионализм следствия и пренебрежение администрацией ВНУ им. В. Даля закона. 

В мае 2013 г. было вынесено первое постановление о закрытии уголовного производства 

в отношении должностных лиц университета. 13 июня 2013 г. председатель Жовтевого 

районного суда г. Луганска Ситник А.И. как следственный судья по этому делу был вынужден 

признать несостоятельность проведенного следствия: «До закрытия уголовного производства 

следователем проведено лишь одно следственное действие, допрос свидетеля (не связанного 

напрямую с преступлением – О.П.), хотя материалы уголовного производства указывают на то, 

что для принятия обоснованного решения по нему необходимо проведение других 

следственных действий, а именно допросить заявителя по сути его заявления, исследовать 

оригиналы документов и т.д.». 

С тех пор прошло более четырех месяцев. Допрошен лишь журналист-заявитель, а 

университет так и не представил оригиналов документов. Два дела были объединены в одно 

производство, а следствие … зависло на неопределенное время. Очевидно, что следователь 

районной милиции «не в силах» заниматься делом о преступлении министра Королевской. 

Очевидно, местная прокуратура, зная, что нарушает подследственность рассмотрения 

преступления, сознательно сбрасывает ответственность на следователя «Пупкина», другими 

словами, прячет следствие «под сукно». 

4 октября 2013 г. было отправлено на имя Генерального прокурора Украины В.П. 

Пшонки заявление о совершении преступления министром социальной политики 

Н.Ю.Королевской и должностными лицами Восточноукраинского университета им. В. Даля. 8 

октября Укрпочта подтвердила доставку материалов в ГПУ. В этот же день средства массовой 

информации сообщили о том, что министр Наталья Королевская и народный депутат Артем 

Пшонка стали кумовьями. Примечательно то, что последний является сыном Генерального 

прокурора Украины. Как народный депутат Артем Пшонка ранее занимался в Верховной Раде 

вопросами борьбы с организованной преступностью и коррупцией, а теперь в сферу его 

деятельности входит законодательное обеспечение правоохранительной деятельности. 

Займется ли Генеральный прокурор кумой своего сына или «дело Королевской» 

затеряется в столах следователей местной милиции? Наш читатель узнает ответ на этот вопрос 

в ближайшее время…  

http://www.ostro.org/general/politics/articles/430470/ 
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Блоги 

Андрій Павловський: «Заботиться о ветеранах, а не махать флажками»  

корреспондент.net 

Шестого ноября, отмечали 70-летие освобождения Киева. Конечно же, это праздник, в 

первую очередь для наших ветеранов. Их осталось совсем мало – ведь если в те годы человеку 

было хотя бы двадцать лет, то сейчас ему уже под девяносто. И вместо того, чтобы 

предоставить семьям тех ветеранов, которые еще живы и семьям погибших реальную 

материальную помощь, власть устроила очередные парады, каши и фронтовые сто грамм. Это 

просто смешно, не этого ожидали ветераны от власти.  

Так мало того – в результате дебильных действий власти весь Киев вчера был 

заблокирован в пробках, я сам стоял два часа. Надо же было в час пик перекрыть Крещатик — 

основную артерию из центра города. Они просто испортили чествование великой даты. А то, 

что касается фиктивного выходного дня — это вообще полная тупость. Все государственные 

учреждения работали, Верховная Рада работала, Администрация Президента работала, все 

бюджетники работали, школьники учились — это что же за выходной такой, когда все 

организации работали? Еще одна галочка, что якобы отмечали, не было никакого выходного. 

Полная профанация. Просто пробки создали, перекрыв Крещатик. Надо все делать по-

человечески, в том числе и праздники отмечать… 

Приведу пример. По данным СМИ, внучка генерала Ватутина, Елена Николаевна, живет 

сейчас в Чехии и там, как жительница Праги, получает пенсию тысячу восемьсот пятьдесят 

долларов. А сколько получают наши ветераны? У нас участник боевых действий имеет пенсию 

в тысячу пятьсот гривен — вот за это стыдно! Создали бы для оставшихся ветеранов такие 

условия, чтобы наши победители жили хотя бы так, как побежденные в Германии. Вот об этом 

надо думать и заботиться, а не махать флажками, выводить игрушечные танки и 

бронетранспортеры и играться в реконструкцию боев. Наша власть ничего не делает для того, 

чтобы улучшить ситуацию. Раз в год вспоминают про этих ветеранов, когда надо покрасоваться 

на их фоне перед выборами. Лучше бы они каждый день помогали этим людям вместо того, 

чтобы пиариться на их славе и победе. Ветеранам не нужны эти дешевые дурацкие парады, им 

нужно уважение и человеческое тепло. А Янукович со своей ПР делают все на показуху. 

Сердце болит за все это. 

http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/pavlovskyi/a124050 

Олег Царев: «Недобрый вестник Квасневский»  

lb.ua  

Бывший Президент Польши Александр Квасьневский для Украины фигура почти 

мистическая. Стоит ему зачастить с визитами - жди нарушений закона и Конституции. 

В 2004 году он "привез" нам третий тур президентских выборов, который прямо 

противоречил законодательству и Конституции Украины. Сейчас он "везет" Соглашение об 

ассоциации с Европейским Союзом, которое также идет вразрез нашему Основному закону. 

Казалось, после событий 2004 году ему будет тяжело находить понимание в Украине. Уж 

больно многим он тогда насолил и можно легко найти лучшую кандидатуру. 

Для того, чтобы истинному арийцу Риббентропу было комфортно вести переговоры с 

Министром иностранных дел Советского союза, Сталин отправил в отставку Литвинова, 

который был евреем по национальности, заменив его Молотовым. Но в Европейском Союзе 

видимо не нашлось лучшего переговорщика. Или решили, что мы и такого "скушаем", или 

вопрос соглашения с Украиной для них не настолько важен. 

http://blogs.lb.ua/oleg_tsarev/239368_nedobriy_vestnik_kvasnevskiy.html 
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Телебачення і радіомовлення 

У Києві відбулась акція опозиційних сил на підтримку євроінтеграції  
Телеканал новин "24" 

Кореспондент: У Києві відбулась акція опозиційних сил на підтримку євроінтеграції. Під 

Верховною Радою опозиціонери вимагали у парламентарів розглянути законопроекти щодо 

лікування Юлії Тимошенко, незважаючи на рішення профільного комітету про доопрацювання 

документів. 

Віталій КЛИЧКО, лідер фракції "УДАР": "На сьогоднішній день три опозиційні сили 

зібралися, приїхали люди з різних областей України висловити свою підтримку того, що 

євроінтеграційні закони, які на сьогоднішній день повинні бути підписані, і вже час пішов. 

Якщо ми сьогодні не проголосуємо їх, у нас є великі сумніви, що саміт у Вільнюсі буде 

позитивним для нашої країни. Сьогодні в нас залишився шанс проголосувати закон, що 

стосується звільнення Юлії Тимошенко. Це і є ключовою умовою для підписання угоди про 

асоціацію у Вільнюсі". 

Олександр ТУРЧИНОВ, перший заступник голови партії "Батьківщина": "Ніяких нових 

законопроектів не з’явилося. Партія регіонів разом з Адміністрацією Президента продовжують 

займатись шахрайством – те, що вони робили на виборах, те, що постійно роблять під час 

перебування в урядових кабінетах. На жаль, вони вважають, що вони шахрайським шляхом 

зможуть надурити і Європу, не прийнявши жодної позиції, на якій наполягає Європа". 

Кореспондент: Мітингували і комуністи. Понад дві тисячі прихильників КПУ біля 

пам’ятника Леніну зібралися на 96-у річницю Жовтневої революції. На чолі з оркестром та 

лідерами Комуністичної партії колона рушила від Бессарабської площі. 

НІНА, учасниця мітингу: "Победа пролетариата. Свободу – людям. Земля – народу, у 

которого сейчас очень отнимают. Фабрики – рабочим, которые уже разграбили и уничтожили". 

МАРІЯ, учасниця мітингу: "Я чистий комуніст. Я приїхала з Чернігівської області. Я 

підтримую сьогодні свято Жовтневої революції, яка відбулася в 1917 році. Ми маємо честь тут 

стояти". 

Кореспондент: Заради мітингувальників перекрили центральну вулицю міста. Однак без 
провокацій не обійшлося. На середині дороги комуністів зустрів юнак, який розгорнув біле 

простирадло. Таким чином він хотів висловити своє невдоволення комуністичною ідеологією. 

Втім, "беркутівці" спрацювали швидко. На Європейській площі, де була кінцева точка ходи, 

перед мітингувальниками виступив лідер Комуністичної партії. Петро Симоненко переконував, 

що Україні не потрібно підписувати Угоду про асоціацію з ЄС. 

Петро СИМОНЕНКО, лідер КПУ: "Требуют сегодня от Украины освободить одного 

олигарха, обязательно разрешить однополые браки, гей-парады в Украине, обязательно 

повысить цены и тарифы. Но ни один еврочиновник не заявляет о том, что мы готовы 

рассмотреть заявление Украины о вступлении или подписании соглашения об ассоциации при 

условии, что если вы, украинские олигархи, вернёте всю задолженность по заработной плате 

гражданам Украины". 

Кореспондент: Лідер Компартії також зазначив: зараз країні потрібні революційні 
перетворення. 

Завтра питання Тимошенко лунатиме знову і від самого ранку  

"Студія "1+1", ТСН 

Наталя МОСЕЙЧУК, ведуча: Завтра питання Тимошенко лунатиме знову і від самого 

ранку. Хоча прогнозів щодо остаточного його рішення в парламенті не наважуються давати. 

Кулуарами звичайно ширяться різні варіанти долі колишнього прем'єра та перспектив її 
лікування за кордоном. 
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Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: У Верховній Раді день Юлії Тимошенко. Ще перед 

засідання депутати від опозиції влаштувати фотосесію. Кожен тримає по літері, які складають 

гасло. Чотири законопроекти, які можуть розв’язати проблему Юлії Тимошенко в порядку 

денному стоять першими. Але починати їх розгляд марна справа. Регіонали вже оголосили, 

вони не підтримають жоден із законопроектів. Опівдні призначена зустріч емісарів 

Європарламенту з Президентом. Опозиція сподівається, що Кокс і Кваснєвський допоможуть 

зрушити справу з мертвої точки. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції «Батьківщина»: «Ми очікуємо на політичне рішення 

Президента України. Опозиція своє рішення щойно задекларувала. Ми готові підтримувати всі 
законопроекти. Тепер це повинна сказати Партія регіонів та Президент Янукович». 

Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: Проте регіонали непримиренні. Місія 

Європарламенту їм не указ. 

Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: «Со мной представители миссии не 

встречались ни разу. А с представителями оппозиции они встречаются постоянно. Если они 

думают, что мы по щелчку будем выполнять наша фракция те команды, которые 

договариваются с оппозицией, то это не так». 

Марія ВАСИЛЬЄВА, кореспондент: Фракція партії влади хоче домогтись ухвалення 

закону про прокуратуру та змін до виборчого закону, а звільнення Тимошенко відкласти, 

доручивши розробку нового законопроекту робочій групі. Але опозиціонери згодні підтримати 

їх одним пакетом із проектом Лабунської про звільнення Тимошенко. Знову глухий кут. Цілий 

день тривали консультації: Кокс і Кваснєвський спілкувалися у парламенті із лідерами фракцій 

та спікером Рибаком. Надвечір у гостьовій ложі з’являється донька Юлії Тимошенко. Вечірнє 

засідання затримується. Минає година, друга і раптом за навіс – засідання переносять на завтра. 

Компромісу немає. Євро емісари залишають Раду похмурі і мовчазні. Опозиція ініціює 

позачергове засідання у вівторок. Кажуть, це останній день, коли ще можна встигнути вирішити 

проблему Тимошенко. Бо вже у четвер місія Кокса-Квасневського звітуватиме в 

Європарламенті. А той визначатиме чи варто укладати угоду з Україною про асоціацію з ЄС. 

Вечірнє засідання ВРУ так і не розпочалось  

5 канал, Час новин 

Яніна СОКОЛОВА, ведуча: Опозиція почала збирати підписи за проведення 

позачергового засідання Ради на наступному, непарламентському тижні. Про таке повідомляє 

"Інтерфакс" із посиланням на власні джерела. Вечірнє засідання парламенту, на якому 

планують проголосувати євроінтеграційні законопроекти, досі не розпочалося. Керівників Ради 

у сесійній залі немає. Натомість, присутні депутати від усіх, окрім КПУ, фракцій, а також 

донька Юлії Тимошенко - Євгенія. Причина затримки засідання – зустріч спікера Володимира 

Рибака зі спостерігачами від Європарламенту Петом Коксом та Олександром Кваснєвським 

досі триває. Сьогодні члени місії спілкувалися із українським Президентом. Однак, про що саме 

говорили – невідомо.  

Завтра спостерігачі від Європарламенту планують зустрітися із прем’єром Миколою 

Азаровим, а також відвідати Юлію Тимошенко у харківській лікарні Укрзалізниці. Візит, за 

інформацією агенції УНІАН, запланований на першу половину дня. На вечірньому засіданні 
Ради мали проголосувати євроінтеграційні законопроекти: про прокуратуру, вибори та 

лікування засуджених за кордоном. На вимогу опозиції, їх планували опрацювати одним 

пакетом. Який саме законопроект про долю Юлії Тимошенко винесуть на голосування – поки 

що невідомо. Зазначу, що за регламентом, якщо народні обранці не проголосували за 

продовження засідання – вечірнє зібрання парламенту вважається закритим о 18 годині. 
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8 законопроектів щодо регулювання діяльності та невдоволення Міністерства 

фінансів – такий виграш отримали лотерейні оператори  

Business, Новини  

Дар’я ДІЄГУЦ, ведуча: 8 законопроектів щодо регулювання діяльності та невдоволення 

Міністерства фінансів – такий виграш отримали лотерейні оператори. На ринок, який оцінюють 

у чотири мільярди гривень, очікують великі зміни. Законодавці хочуть збільшити 

повноваження Мінфіну щодо сертифікації лотерейних терміналів та узгодження всіх 

розіграшів. Натомість експерти кажуть: повноважень вистачає. Головне – аби відомство вчасно 

та якісно виконувало свою роботу. 

Катерина КУНДЕЛЬСЬКА, кореспондент: Вітчизняний лотерейний ринок зірвав джек-

пот – цілих вісім законопроектів у Верховній Раді. Таку увагу від народних обранців учасники 

ринку пояснюють просто: ця сфера занадто молода, тож потребує регулювання. 

Вікторія ЦОМАЯ, маркетинговий директор компанії "М.С.Л.": "Это говорит о том, что 

еще в эту молодую категорию не пришел средний класс, как это происходит в странах Европы, 

где процент участия населения порядка 45%. В Америке – 85% участия населения". 

Катерина КУНДЕЛЬСЬКА, кореспондент: У законотворців наміри серйозніші: мовляв, 

українці забагато витрачають грошей на лотереї. Нині майже кожен п’ятий грає на щастя. До 

того ж, закидають операторам тіньові схеми проведення розіграшів. Скаржаться й у Мінфіні: 
закон про державні лотереї, ухвалений торік, недосконалий. 

Міністерство фінансів України: "Операторам лотерей надані безпрецедентні права щодо 

розповсюдження державних лотерей будь-де на території України та у будь-якій спосіб. Та 

одночасно обмежені повноваження Міністерства фінансів України як органу ліцензування 

щодо здійснення ним контрольних функцій". 

Катерина КУНДЕЛЬСЬКА, кореспондент: Тож автори деяких законопроектів 

пропонують узгоджувати з Мінфіном кожен розіграш та сертифікацію лотерейних терміналів. 

Юристи з цим не згодні. Кажуть: закон нормальний, а це регулятор не видав потрібних 

підзаконних актів. 

Данило ГЕТМАНЦЕВ, президент юридичної компанії Jurimex: "Чому, звідки, на якій 

підставі і які цілі цієї ініціативи законодавчої – взагалі незрозуміло. З яких таких підстав 

Міністерство фінансів хоче скасувати закон, який, за висновками європейських експертів, є 

досить непоганим?". 

Катерина КУНДЕЛЬСЬКА, кореспондент: У депутатів – своя думка. Міжнародні норми 

в законі не виконуються. Навіть більше – документ не забороняє гральні автомати. В кожній 

області їх близько 3-5 сотень, - підрахував автор одного із законопроектів. 

Олег ЦАРЬОВ, народний депутат України: "В связи с этим был зарегистрирован мной 

законопроект, которым дают дополнительные полномочия Министерству финансов по 

контролю этого рынка. Первое – лотерейные аппараты не должны быть похожи на игровые 

аппараты. Второе – должна быть полная фискализация этого процесса". 

Катерина КУНДЕЛЬСЬКА, кореспондент: Експерти кажуть: законопроекти не 

принесуть суттєвих змін на ринку. Ні одна з восьми ініціатив не в змозі подолати нелегальний 

гральний бізнес". 

Григорій ТРИПУЛЬСЬКИЙ, віце-президент Української асоціації діячів грального 

бізнесу: "Те изменения, которые сейчас пытаются внести в проект, они, скажем так, точечные, 

они не носят системного характера. Они все равно не устраняют тех противоречий, которые 

есть в законе". 

Катерина КУНДЕЛЬСЬКА, кореспондент: До того ж, автори одного з законопроектів 

пропонують встановити державну монополію на проведення лотерей і зробити єдиним 

оператором "Ощадбанк". Всі три учасники ринку – "М.С.Л.", "Українська національна лотерея" 

та "Патріот" – попереджають: у такому разі бюджет щороку втрачатиме півмільярда гривень 

податків. 
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Народні депутати так і не дійшли до розгляду важливого законопроекту, який так 

необхідний Україні для успішної євроінтеграції  
ICTV, Факти 

Олена ФРОЛЯК, ведуча: Сьогодні народні депутати так і не дійшли до розгляду 

важливого законопроекту, який так необхідний Україні для успішної євроінтеграції – 

законопроекту, який дозволить виїхати за кордон на лікування колишній Прем’єрці Юлії 
Тимошенко. До самого вечора у Верховній Раді тривали консультації лідерів фракцій з 
керівництвом парламенту, а також з президентом Петом Коксом та Александром Квасневським. 

Але до самого вечора ці консультації тривали. І близько 6 вечора до народних депутатів вийшов 

перший віце-спікер Ігор Калетнік, і оголосив про закриття вечірнього засідання. Найімовірніше, 

вже завтра народні депутати притуплять до важливого законопроекту. Але буквально щойно 

Володимир Горковенко повернувся з парламенту, що такі якісь відомості з парламенту в нього 

є, і ми готуємо цей матеріал до ефіру. 

Від самого ранку під стінами парламенту опозиція провела кількатисячний мітинг 

Олена ФРОЛЯК, ведуча: Ну, а від самого ранку під стінами парламенту опозиція 

провела кількатисячний мітинг. Спочатку з Європейської площі під стіни Кабінету міністрів та 

Верховної Ради вирушила колона ударівців, яку очолив лідер партії Віталій Кличко. Згодом за 

тим же маршрутом пішли представники "Батьківщини". Їхню ходу очолили – Арсеній Яценюк, 

Олександр Турчинов і Микола Томенко. Головні вимоги опозиціонерів – укладення Угоди про 

асоціацію із Європейським союзом, і звільнення Юлії Тимошенко. А для цього лідери 

"Батьківщини" та "УДАРу" закликали депутатів з Партії регіонів підтримати законопроект 

Анжеліки Лабунської про виїзд Тимошенко на лікування та подальшу її амністію за станом 

здоров’я. 

Віталій КЛИЧКО, лідер фракції "УДАР": "Вже час пішов. Якщо ми сьогодні не 

проголосуємо їх, у нас є великі сумніви, що саміт у Вільнюсі буде позитивним для нашої 
країни". 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції ВО "Батьківщина": "Юлія Тимошенко повинна бути 

вільна. Ми будемо добиватися того, щоби 28 листопада Україна підписала історичну і віковічну 

Угоду, коли Україна і кожен з нас стане частиною великого європейського простору". 

Сегодня Рада вновь не приняла евроинтеграционные законы  

Интер, Подробности 

Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: Не договорились. Верховная рада сегодняшний день 

провела в переговорах. Так и не проголосовали ни одного законопроекта. А планы были 

грандиозные. Принять 3 оставшихся евроинтеграционных законопроекта. 

Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: К утреннему флешмобу присоединился и регионал 

Олег Царев. Для настроения. 

Олег ЦАРЕВ, народный депутат Украины, фракция Партии регионов: "Вы посмотрите, у 

всех лидеров оппозиции хорошее настроение. Политика - это шоу, это умение создать 

картинки, манипулировать образами". 

Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Такой же перформанс и под трибуной Рады. А вот 

коммунисты его не увидели - у них выходной, в честь праздника. Свободовцам без оппонентов 

дышится легче. Они даже запели! У их лидера - Олега Тягнибока - сегодня день рождения. 

Олег ТЯГНИБОК, народный депутат Украины, лидер фракции "Свобода": "Боже, як 

приємно! Раніше 7 листопада - день кривавої Жовтневої революції - був "красным днем 

календаря", але сьогодні, товраиство, перед нами історична відповідальність". 

Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Без коммунистов оппозиция и большинство голосуют 

дружно. Отложили работу на вечер. В повестке последние три евроинтеграционных 

законопроекта. О прокуратуре, изменения к избирательным правилам и лечение Тимошенко. 

Оппозиция настаивает на предложении внефракционной Лабунской - лечении экс-премьера за 
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рубежом и прощении оставшегося срока. Партия регионов голоса давать отказалась. И 

пожаловалась, что их миссия Кокса и Квасьневского вниманием обделила. 

Александр ЕФРЕМОВ, народный депутат Украины, фракция Партии регионов: "Для 

того, чтобы решать какие-то вопросы, нас тоже необходимо убеждать". 

Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: После трех в парламенте гости. Кокс и Квасьневский 

пришли к спикеру. Молча. Здесь и дочь Тимошенко - Евгения. Журналисты и депутаты 

томятся. Встреча Миссии и спикера затянулась до конца рабочего дня. Гадают, чем закончится 

этот пленарный четверг. 

Александр ВОЛКОВ, народный депутат Украины, фракция Партии регионов: "Есть 

такой анекдот – "никому ничего". Переговорный процесс зашел в тупик, потому что один 

вопрос, который стоит на судьбе страны, они не могут договориться, - это по Тимошенко". 

Петр ПОРОШЕНКО, народный депутат Украины, внефракционный: "Це правда, але 

невідомо хто ставить всю країну в залежність від цієї долі". 

Владимир ОЛИЙНЫК, народный депутат Украины: "Опозиція сьогодні не хоче 

прийняття цього закону, бо я вчора запитував: ви готові зробити так, як рекомендує Кокс і 
Кваснєвський? Мовчать". 

Ирина БАГЛАЙ, корреспондент: Решение так и не приняли. 

Игорь КАЛЕТНИК, первый заместитель председателя Верховной рады Украины: "Місія 

Кокса-Кваснєвського продовжується завтра, розпочнемо роботу о 10 годині ранку". 

Анна ГЕРМАН, народный депутат Украины фракция Партии регионов: "Це добрий 

сигнал, коли діалог продовжується, коли консультації продовжуються, це краще, аніж 

поставлена крапка". 

Иван КИРИЛЕНКО, народный депутат Украины фракция "Батьківщина": "Напевно, 

немає домовленостей, напевно, немає сигналу про те, що можна щось приймати. Ми 

розчаровані, звичайно, але ж зі сподіваннями, що завтра щось вирішиться". 

Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: Последние новости из Рады, что там происходило, 

узнаем у Ольги Черваковой. Оля, что важного на этот момент? 

Ольга ЧЕРВАКОВА, корреспондент: Вопреки ожиданиям, депутаты ни на шаг за весь 

день не продвинулись к цели. Миссия Кокса и Квасьневского, о которой речь шла только что в 

сюжете моей коллеги, вместо запланированного часа – целых три часа провела в кабинете 

спикера Владимира Рыбака. И, покидая парламентские кулуары, ревизоры были буквально 

вынуждены расталкивать камеры и микрофоны – столько вопросов было к ним у журналистов, 

однако ни на один ответ так и не последовал. До этого ревизоры встречались с Президентом, 

после чего у них появилась надежда, что все-таки сегодня будет проголосован законопроект 

депутата Анжелики Лабунской, однако в этом смысле пессимистами оказались как в 

провластном, так и в оппозиционном лагере. 

Ярослав СУХОЙ, народный депутат Украины, фракция Партии регионов: "Я так само 

читав цю "качку" провокаційну в інтернеті, ніяких вказівок ніхто нікому не давав". 

Андрей МОХНИК, народный депутат Украины, фракция "Свобода": "Я думаю, що це 

чутки. Якби він дав команду, вже би все проголосували". 

Ольга ЧЕРВАКОВА, корреспондент: Развязку этой истории мы можем наблюдать 

завтра, именно завтра – последний официальный пленарный день перед отчетом мисси Кокса-

Квасьневского, так что времени не просто мало – это попросту уже нет. И вот буквально только 

что депутаты договорились о том, чтобы еще раз договориться. Они намерены собрать 

внеочередной пленарное заседание на вторник, и к этому времени наработать согласованный 

законопроект, за который, возможно, и проголосуют народные депутаты. 

Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: Спасибо! Ольга Червакова несет парламентскую вахту. 
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День середини наступного тижня є крайнім терміном для України аби ухвалити 

євроінтеграційні законопроекти  

ТВі, Сьогодні 

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: День середини наступного тижня є крайнім терміном 

для України аби ухвалити євроінтеграційні законопроекти. Такі часові рамки озвучила кілька 

годин тому місія Кокса-Квасневського. Сьогодні у Верховній Раді депутати мали ухвалити 

кілька важливих законопроектів, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема 

ідеться про закон Про прокуратуру, і про внесення змін у виборче законодавство. Чи не 

найголовнішим питанням сьогоднішнього дня сьогодні міг стати законопроект про лікування 

засуджених за кордоном, або як його ще називають – закон Тимошенко. 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Вранці депутати ледь розпочавши засідання, пішли на 

перерву. У той же час на Банковій Президент Віктор Янукович зустрічався із місією Кокса-

Квасневського. Про що говорили в Адміністрації Президента – достеменно невідомо. Після 

цього делегації Європарламенту прибула до Верховної Ради. А вже ввечері у соціальній мережі 
на сторінці лідера "Батьківщини" Арсенія Яценюка з’явилася інформація, що опозиція зібрала 

151 підпис для проведення позачергової сесії Верховної Ради у вівторок 12 листопада. Тему 

продовжить Олена Стецюк. Олено, вітаємо, чекаємо подробиць. 

Олена СТЕЦЮК, кореспондент: Вітаємо, колеги. Насичений день, результату немає. Із 
самого ранку на Грушевського підтримка опозиції з прапорами. "Беркутівці" у шоломах у 

кілька рядів. Вимогу людей – Юлі волю, а також проголосувати за євроінтеграційні 
законопроекти аби Угоду з ЄС про асоціацію таки підписали. 

Мітингувальниця: "В Європу, хочу жити по демократичним законам, а не по законам 

Росії". 

Мітингувальник: "Хочу в Європу". 

Кореспондент: А що в Європі? 

Мітингувальник: "Що в Європі? Якість, порядок, дисципліна. Людина людину поважає, і 
людина людину щитає другом. Немає корупції. 

Олександр ТУРЧИНОВ, народний депутат, фракція ВО "Батьківщина": "Задача сьогодні 
– зібрати, там 100 тисяч не було. Просто продемонструвати, просто показати. Але я вважаю, що 

за одну добу достатньо людей зібралося. Тому що тікали вчора ми звернулися до скажімо 

активістів, до громадян в Києві, прийти, підтримати". 

Олена СТЕЦЮК, кореспондент: Активісти мітингували близько 2-х годин. Обійшлося 

без сутичок. Тим часом у парламенті депутати зареєструвалися, привітали Олега Тягнибока, з 
Днем народження, і спікер оголосив перерву на півгодини аби голови фракцій узгодили 

порядок денний. Думали більше години. Після перерви депутати постановили – усі 
законопроекти з пакету Фюле розглянуть на вечірньому засіданні. 

Юрій МІРОШНИЧЕНКО, постійний представник Президента у ВР: "На сьогоднішній 

день з євроінтеграційного пакету у нас залишилося три закони, які ми маємо розглянути в цій 

залі. По двох з них є розуміння і підтримка з того, що ми чули від наших колег, які 
представляли опозицію, вони готові голосувати. А це закон Про прокуратуру в новій редакції, 
це закон Про зміни до ви виборчого законодавства. Те питання, яке викликає сьогодні 
дискусію, і поки що не знайшло порозуміння, - це питання лікування засуджених за кордоном". 

Віталій КЛИЧКО, голова фракції "УДАР" у ВР: "Ми розуміємо, що Партія регіонів не 

може дати голоси, прийняти рішення без відмашки з Банкової, з Адміністрації Президента. І 
домовились, щоб не втрачати обличчя, ми будемо чекати і шукати компромісів, і чекати, що 

скаже Президент для Партії регіонів. Будуть вони голосувати чи не будуть голосувати за ці 
законопроекти". 

Олена СТЕЦЮК, кореспондент: Щодо закону по виборах та прокуратурі депутати ще 

можуть дійти згоди. Опозиція буде голосувати за провладні. То у питанні Юлії Тимошенко, 

схоже, переговори зайшли у глухий кут. Регіонали не хочуть віддавати свої голоси за жоден із 
4-х законопроектів. На початку тижня більшість заявляла про нові кримінальні справи проти 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

29 

Тимошенко щодо повернення в Україну коштів, буцімто вивезених у часи прем’єрства 

Лазаренка. Сьогодні ж у партії більшості з’явився ще один аргумент голосувати проти. 

Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партії регіонів у ВР: "По моей информации, 

готовится иск Российской Федерации в швецкий суд. Я не знаю соответствует это 

действительности или нет, но такая информация к нам пришла. На 10 миллиардов долларов по 

поводу подписанного контракта Тимошенко с Российской Федерацией за тот газ, который мы 

не добрали в России, и который, вдумайтесь, штрафные санкции выставляются по 300% 

годовых". 

Арсеній ЯЦЕНЮК, голова фракції ВО "Батьківщина" у ВР: "Ми, як опозиція, заявляємо 

– ми готові на будь-які компроміси для того, щоби Україна підписала Угоду, а для цього 

необхідно звільнити Юлію Тимошенко. Ми запропонували пакет з 3-х рішень. Перше – 

прийняття законопроекту в першому читанні про звільнення Юлії Тимошенко, внесений 

народним депутатом Лабунською. Друге – прийняття в першому читанні закону України Про 

прокуратуру. І третє – прийняття в першому читанні закону України про вибори народних 

депутатів України". 

Олена СТЕЦЮК, кореспондент: 16-та пообіді. Депутати у залі, Рибака немає. Він на 

переговорах з Коксом і Квасневським. У Кулуарах шириться інформація – Янукович дав 

команду голосувати за документ Лабунської. Але підтвердження немає. Григорій Немиря каже 

– єврокомісари сказали йому Європу влаштує законопроект про Тимошенко, схвалений 

вцілому, з підписом Президента. 

Григорій НЕМИРЯ, народний депутат, фракція ВО "Батьківщина": "Той факт, що це 

засідання заплановане на 18 листопада, а їх звіт на 14 листопада, не означає, що закон може 

бути відтерміновуватися прийняття його до 13-го або 14-го. Рішення має бути прийнято в 

наступні 48 годин". 

Ярослав СУХИЙ, народний депутат, фракція партії регіонів: "Ми повинні його виписати 

таким чином аби не було можливості за тяжкі злочини, вбивства, розбій, зґвалтування і турозим 

виїхати за корон. Цей законопроект Анжели Лабунської таку можливість поки що залишає. 
Внести зміни до нього не дозволяє нам 116 стаття регламенту. Тому ми повинні, якби була 

добра воля опозиції, ну це моментально робиться. Якщо вже є добра воля всіх фракцій, це 

моментально робиться – створюємо робочу групу, пишемо, виписуємо норми, голосуємо, 

Президент підписує". 

Олена СТЕЦЮК, кореспондент: 6-та вечора. Заступник Рибака розпускає депутатів. 

Каже – переговори тривають. До преси виходять три головні опозиціонери. Позиція – готові з 
закритими очима голосувати за провладні проекти законів і по прокуратурі і по виборчому 

законодавству. А на завтра вже про всяк випадок готуються новий законопроект на основі усіх 

попередніх. 

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

создать рабочую группу по одной простой причине – законопроект Лабунской, он не 

соответствует Конституции, нормативным актам нашего государства, и он несет за собой 

огромные риски, в связи с тем, что если его исполнить, этот закон без изменений, у нас сотни 

убийц, насильников, наркодиллеров могут получить реальный шанс уйти от ответственности и 

спрятаться за границей. Поэтому мы предлагали и сегодня еще раз предлагаем рабочую группу, 

которая выработает компромиссный документ о праве лечения Тимошенко, а не 

освобождения". 

Олег ТЯГНИБОК, голова фракції ВО "Свобода" у ВР: "Ми навіть погодилися з 
закритими очима голосувати за їхні проекти в першому читанні законів про прокуратуру і про 

вибори, що для нас є ультрасуперневигідно. Але ми готові на це піти, щоби зрушити з місця 

оцю проблему. Вже вся Європа сміється з нас. Вони вже на любе і різне. Україну вже прошу 

дуже, запрошуємо, беремо. Ні, вперлися. як козли в ту стінку, і лізти, і навіть ні в право, ні в 

ліво не хочуть. Більше того, знаєте, коли вже перед нами, вибачте, цюцю бабки грають і 
дурника клеють – це одне. Але коли перед європейськими очільниками це роблять – ну це вже 

виглядає просто принизливо". 
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Олена СТЕЦЮК, кореспондент: Отже якщо Європа дійсно дає Україні лише дві доби 

для ухвалення цих євроінтеграційних законопроектів, зокрема питання Тимошенко, то навіть ця 

субота може стати робочим днем у Верховній Раді. Колеги, у мене на сьогодні все. 

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: Дякуємо, Олено. Це була Олена Стецюк, яка 

розповіла про сьогоднішній "гарячий" день у парламенті. 

Замість вечірнього засідання у сесійній залі депутати проводять консультації в 

кабінеті спікера  

УТ-1, Підсумки дня 

Любов ДОБРОВОЛЬСЬКА, ведуча: Замість вечірнього засідання у сесійній залі – 

консультації в кабінеті спікера. Сьогодні парламентарі планували розглянути пакет 

євроінтеграційних законопроектів. Серед них: щодо лікування ув'язнених за кордоном, про 

прокуратуру та зміни до виборчого законодавства. Однак, у цей час Володимир Рибак 

зустрічався з керівниками фракцій та місією спостерігачів Європарламенту – Коксом і 
Кваснєвським. І більшість, і опозиція заявляють: заради євроінтеграції налаштовані на 

конструктивний діалог. Для цього готові працювати понаднормово та створити робочу групу. 

Тим часом, місія з Європарламенту радить ухвалити пакет законів до середини наступного 

тижня. 

Судьба Тимошенко сегодня так и не решилась  
ТРК "Украина", События 

Елена КОТ, ведущая: Судьба Тимошенко сегодня так и не решилась. Верховная Рада 

законопроект о лечении заключенных за границей не осилила. Не помогло и присутствие 

европарламентариев Кокса и Квасневского. 

Роман СУХАН, корреспондент: Вокруг красные флаги, в центре лидеры как на 

броневике. Рядом даже дедушка Ленин. Но празднуют вовсе не годовщину революции. 

«Сегодня праздник знаете, день рождения Тягнибока». 

Роман СУХАН, корреспондент: Лозунги на машине тоже не о правах трудящихся. 

Арсений ЯЦЕНЮК, лидер фракции "Батьківщина": "Ви хочете до Європейського союзу? 

Тому треба проголосувати за закон, який дає можливість звільнити Тимошенко? І ми ідемо 

виконувати ваш наказ». 

Роман СУХАН, корреспондент: Ко дню Октябрьской революции в Верховной Раде 

побаивались провокаций от коммунистов. Мол, те придут с красными флагами и обязательно 

поссорятся с националистами, чем заблокируют работу. Но пока что единственное, что здесь 

напоминает о советском празднике, это потолок. Пока сверху машут руками коммунисты 

нарисованные, на местах реальных в сессионном зале почти пусто. «Свобода» не нарадуется 

еще одному подарку лидеру на день рождение. 

Олег ТЯГНИБОК, лидер фракции Свобода: «Боже, як приємно, у парламенті нема 

комуністів. Аж дихається легше. Ми можемо цей день зробити не красним днем календаря, а 

днем в календарі кольору неба і пшениці. Днем коли ми проголосуємо 3 найважніших 

законопроекти». 

Роман СУХАН, корреспондент: К главным и большинство, и оппозиция отнесли 

последние не принятые евроинтеграционные законы – о прокуратуре, изменение в 

избирательное законодательство и судьбе Тимошенко. К согласию пришли не по всем. 

Юрий МИРОШНИЧЕНКО, представитель Президента в парламенте: «Поки що не 

знайшли порозуміння це питання лікування засуджених за кордоном. Але є політична воля 

проводити консультації і шукати вихід». 

Арсений ЯЦЕНЮК, лидер фракции "Батьківщина": "Ми готові на будь-які компроміси 

для того, щоб Україна підписала угоду. А для цього необхідно звільнити Юлію Тимошенко». 
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Роман СУХАН, корреспондент: На поиски общего языка Спикер дал депутатам времени 

до вечернего заседания. Сам пошел на переговоры с делегацией миссии Кокса – Квасневского. 

Большинство на нее в обиде. 

Александр ЕФРЕМОВ, глава фракции Партии регионов в парламенте: «Со мной 

представители миссии не встречались ни разу, а с представителями оппозиции они встречаются 

постоянно. Если они думают, что мы по щелчку будем выполнять, наша фракция, те команды, 

которые они договариваются с оппозицией, то это не так. У нас есть своя точка зрения и масса 

проблем, которые существуют. И мы хотели бы, чтобы нас тоже слышали и слушали». 

Роман СУХАН, корреспондент: Поприсутствовать на судьбоносном для ее матери 

заседании пришла Евгения Тимошенко. Но как оказалось, напрасно. 

Игорь КАЛЕТНИК, зампредседателя ВР: «Місія Кокса – Квасневського продовжується 

завтра. Розпочнемо роботу о 10 годині ранку». 

Роман СУХАН, корреспондент: Европарламентарии раду покинули без комментариев. 

Журналистов тоже попросили удалися. Но депутаты вроде как остались для продолжения 

консультаций. 

Опозиція заради Тимошенко та угоди з ЄС готова на все?  

Радіо Свобода, Політика  

Опозиція готова на будь-які компроміси з Партією регіонів, щоб виконати передумову 

підписання угоди з Європейським союзом – дозволити Юлії Тимошенко виїхати за кордон для 

лікування. Про це після перемовин, які тривали протягом усього четверга, заявив Арсеній 

Яценюк. Утім, регіонали не пішли на поступки, навіть після зустрічі з представниками місії 
Європарламенту Патом Коксом та Александром Квасневським. 

Фракція Партії регіонів не готова вирішувати питання екс-прем’єр-міністра Юлії 
Тимошенко, заявив керівник фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Про це він повідомив 

після переговорів лідерів фракцій за участю голови Верховної Ради Володимира Рибака з 
представниками місії Європарламенту Патом Коксом та Александром Квасневським. 

За словами Яценюка, у присутності європейських партнерів опозиція запропонувала 

ухвалити три варіанти вирішення «питання Тимошенко», які передбачали пакетне голосування 

за законопроекти про прокуратуру в редакції президента, про внесення змін про вибори 

народних депутатів в редакції фракції Партії регіонів і про лікування ув’язнених за кодоном. 

Утім, регіонали відхилили усі пропозиції, запевнив голова фракції «Батьківщина». За його 

словами, опозиція під час перемовин заявила, що готова на будь-які компроміси, щоб угода між 

Україною та ЄС була підписана. 

«Мова уже не йде про повне помилування, мова не йде про часткове помилування, а 

мова стоїть про те, що опозиція проявила повний конформізм у питанні того, щоб Юлія 

Тимошенко отримала право на медичну допомогу і угода була підписана. Але жодна з наших 

пропозицій не була підтримана фракцією Партії регіонів. Ми не отримали відповідей, крім 

однієї – ні на які компроміси, ні на які угоди, ні на які домовленості, на відміну від опозиції, 
вони не готові йти. Для нас це не просто чіткий сигнал, для нас це трагічний момент, коли стало 

все зрозуміло: вони не хочуть підписувати угоду», – наголосив Яценюк. 

Опозиція підготує ще один закон про лікування ув’язнених за кордоном 

Голова фракції «Свобода» Олег Тягнибок повідомив, що на ранок п’ятниці опозиція 

підготує ще один законопроект, який надаватиме можливість виїзду Юлії Тимошенко на 

лікування за кордон. Тягнибок пояснив, що цей законопроект має передбачати право кожного 

ув’язненого на лікування за кордоном у разі ухвалення судом відповідного рішення. Лідер 

«Свободи» додав, що таке формулювання все одно є ризикованим, тому що суд може відмовити 

у лікуванні. Водночас, додав він, вносити такий законопроект недоцільно, якщо під ним не 

підпишуться представники влади. 

 «Буде підпис Яценюка, буде підпис Кличка, буде підпис Тягнибока. Хоча, насправді, ми 

вважаємо недоцільним подавати цей законопроект і знову входити у їхню гру, якщо не буде 
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їхніх підписів під цим законопроектом. Буде підпис Єфремова, тоді, звісно, його можна 

подавати в зал. Але, навіть, якщо цього не станеться, ми все одно це підготуємо. Ми, навіть, 

погодилися з закритими очима голосувати у першому читанні за їхні проекти законів про 

прокуратуру і про вибори, що для нас є ультра, супер не вигідно. Але ми готові на це піти, щоб 

зрушити з місця цю проблему», – зазначив Тягнибок. 

Регіонали не хочуть відправляти Тимошенко «на комфортне лікування» 

Тим часом голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив про можливість 

звернення Росії до шведського суду з приводу недобору Україною газу за контрактом 2009 

року. За його словами, через це у фракції Партії регіонів триває дуже серйозна дискусія з 
приводу рішення щодо Юлії Тимошенко. 

«За моєю інформацією, готується позов Росії до шведського суду на 10 мільярдів доларів 

з приводу підписаного контракту Тимошенко з Росією за той газ, який ми не добрали у Росії. 
Вдумайтеся, штрафні санкції виставляються по 300 відсотків річних. Я не знаю, відповідає це 

дійсності чи ні, але така інформація до нас дійшла. Жодному бізнесмену у повному розумі не 

спаде на думку підписати такий контракт. А ми в цей період розглядаємо питання про те, що на 

комфортне лікування відправляємо ту людину, яка по суті справи стояла за ухваленням цього 

рішення», – зауважив Єфремов. 

У четвер на засіданні парламенту планувалося розглянути в «пакеті» євроінтеграційні 
законопроекти: про прокуратуру і внесення змін до виборчого законодавства, а також 

законопроекти щодо надання можливості засудженим особам лікуватися за кордоном. Однак 

засідання так і не відкрилося. 

Представники Партії регіонів заявили, що фракція не голосуватиме за законопроекти, які 
можуть надати Тимошенко можливість лікуватися за кордоном, оскільки вони не відповідають 

«юридичним вимогам». 


