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ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ 

Володимир Рибак ініціює проведення круглого столу  "Голос України" ..................3 

Під час зустрічі з Президентом ПА ОБСЄ, Спікером Парламенту Чорногорії Р.Крівокапичем 
В.Рибак поінформував про поточну політичну ситуацію в Україні, зазначивши, що він 
запропонував скликати засідання круглого столу за участю представників парламентських 
фракцій для того, аби політики «визначили всі питання і розбіжності, почули один одного та 
заспокоїли людей». 

Шукають варіанти переговорів  Олена Ромашкіна, Сергій Мельник, "Голос 

України" .............................................................................................................................4 

В.Макеєнко: "Ми не віримо в політичну кризу. У нас достатньо сил та досвіду. Ми знаходили 
виходи і не з таких ситуацій. Вихід знайдемо, але хочеться, щоб це були конституційні 
методи". Народний обранець наголосив, що засідання парламенту в іншому приміщенні поки 
що не проводитиметься. Що стосується бюджету, В. Макеєнко зазначив: кошторис є, але є 
проблеми з його прийняттям. 

Третий будет  Сергей Сидоренко, "КоммерсантЪ" (Украина) ......................................5 

Оппозиция и власть обратились к Евросоюзу с просьбой направить в Киев посредников, 
которые помогли бы найти выход из политического кризиса. Кандидатуры посредников пока 
не названы. Вчера в этой роли попытался выступить генеральный секретарь Совета Европы 
Т.Ягланд, сегодня Европарламент готовится направить в Украину миссию П.Кокса и 
А.Квасьневского с новым мандатом. Между тем европейские дипломаты дали понять, что 
уверены в причастности власти к ряду провокаций последних дней. 

Роман Забзалюк: «Час важкий зараз для всіх»  "Україна молода" ............................7 

«Я вже склав мандат. Причина в тому, що я бачу, що окремі представники політичних сил — і 
з одного боку, і з іншого — штовхають країну фактично на пряму конфронтацію і до 
кровопролиття. Я категорично з цим не згоден». 

Дед Мороза  Андрей Самофалов, "КоммерсантЪ" (Украина) .......................................7 

Карьера Ландыка-бизнесмена нетипична для Донецка. Большинство участников донецкого 

рейтинга Forbes обогатились на традиционной для Донбасса 1990‑ х цепочке «уголь  – кокс  – 

металл». Бизнес Ландыка – машиностроение и продажи бытовой техники. На 50-летний 

юбилей «Норда» пришла старая гвардия – лидер компартии П.Симоненко, губернатор 
А.Шишацкий и владелец шахты имени Засядько Е.Звягильский. Р.Ахметова на мероприятии 
не было, В.Янукович поздравил письмом. 

ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 

Бюджет-2014 может появиться уже через две недели  Дело.ua ................................12 

Лидер парламентской фракции Партии регионов А.Ефремов рассчитывает, что правительство 
Украины подготовит государственный бюджет на 2014 год и подаст его в Верховную Раду до 

ВВЕЕРРХХООВВННАА  РРААДДАА  УУККРРААЇЇННИИ  УУ  ДДЗЗЕЕРРККААЛЛІІ  ЗЗММІІ::  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 
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17 декабря: "Президент поставил задачу, чтобы к 17 декабря был готов госбюджет. 
Правительство работает в этом направлении" 

Верховная Рада окружена гопниками, нанятыми Партией регионов  Новый 

Регион...............................................................................................................................12 

Показательно, что с каждым днем молодых людей в спортивной одежде в Мариинском парке 
все больше. Если во вторник «сторонников президента» было не больше 2 тыс., то уже в 
четверг непосредственно возле сцены стоит не меньше 2-3 тыс. А в самом парке находится 
еще такое же количество молодых людей. 

Арсений Яценюк: «Никаких переговоров до отставок и арестов не будет»  

ЛIГАБiзнесIнформ ...........................................................................................................13 

"Что касается переговоров в целом - эта дискуссия даже вестись не может до того момента, 
пока не будет отправлено в отставку правительство, пока не будут арестованы те, кто бил 
наших детей, а именно сотрудники подразделения "Беркут", и до того момента, пока не будет 
выпущен каждый активист, который незаконно сейчас содержится в СИЗО". 

Кровавый разгон Майдана. Кто, когда и как это сделает  ОстроВ ........................13 

Голосование в Раде по вопросу отставки правительства лишило надежд на мирный исход 
гражданского конфликта, эпицентром которого стал Киев. Оклимавшись после первого испуга 
от воскресного полумиллионного митинга, власть перегруппировалась, пригнала в столицу 
Беркут и спецназ и решила, что можно сделать вид, будто ничего не происходит. Фактически, 
провластные депутаты и коммунисты полностью проигнорировали миллионы противников 
режима Януковича 

После Вильнюса запад поставил на Кличко  Комитет.net......................................15 

Не могли немцы упустить шанс поправить здоровье и Юлии Тимошенко, то есть распахнуть 
двери на свободу потенциально самому сильному противнику Януковича на президентских 
выборах 2015 года. После того, как план дал осечку, встал вопрос: если не Янукович, то кто?  
Кому быть фаворитом Запада в борьбе за кресло президента Украины? Сегодня ответ на этот 
вопрос найден.  

БЛОГИ 

Анатолій Гриценко: «І в Беркуті є порядні люди...»  корреспондент.net................17 

Із радіообміну ясно, що це був завчасно спланований напад, з чіткою координацією дій 
окремих груп спецпідрозділу. Команди, доповіді, характерні голоси - все це може допомогти 
слідству відтворити картину злочину, визначити поіменно керівників і окремих виконавців 
злочинного наказу. 

Олег Ляшко: «Час вил настав»  корреспондент.net...................................................17 

У ці дні я свідомо „загубився” у натовпі, але був пліч-о-пліч зі своїм народом, підтримав його 
щирі європейські прагнення, відчув його силу і шалене серцебиття, проникся неймовірною 
гордістю за нього. 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

До кінця року держбюджет можуть так і не ухвалити  УТ-1, Підсумки дня............18 

Опозиція після невдалої спроби відправити у відставку уряд Азаров 

заблокувала парламентську трибуну  "Студія "1+1", ТСН ......................................19 

Владимир Рыбак заверил, что вне стен парламента депутаты работать не 
будут  Интер, Подробности...........................................................................................20 

Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив - засідання поза межами 

будинку парламенту проводити не збирається  Перший діловий, Новини ...............20 
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Держбюджет на наступний рік готовий на 97%. Про це повідомив Голова 
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Володимир Рибак запевнив – виїзних засідань Верховної Ради не буде  UBR, 

Новини..............................................................................................................................25 

Найкоротший пленарний день Верховної Ради  ТРК Ера. Підсумки.......................26 
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Новини..............................................................................................................................27 
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Друковані видання 

Володимир Рибак ініціює проведення круглого столу  

"Голос України" 

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак ініціює проведення круглого столу за 
участю представників парламентських політичних сил для напрацювання шляхів виходу з 
ситуації, що склалася. 

Під час зустрічі з Президентом ПА ОБСЄ, Спікером Парламенту Чорногорії Ранко 
Крівокапичем В.Рибак поінформував про поточну політичну ситуацію в Україні, зазначивши, 
що він запропонував скликати засідання круглого столу за участю представників 
парламентських фракцій для того, аби політики «визначили всі питання і розбіжності, почули 
один одного та заспокоїли людей». «Люди повинні працювати, а політики — запропонувати 
шляхи вирішення проблем», — цитує главу українського парламенту прес-служба Верховної 
Ради. 

При цьому керівник парламенту наголосив на неприпустимості застосування насильства 
проти людей, які проводять мирні збори. В. Рибак повідомив, що Президент України Віктор 
Янукович доручив провести всебічне розслідування відповідних інцидентів, а також зазначив, 
що він як керівник парламенту звернувся до Генеральної прокуратури з проханням 
якнайшвидше повідомити народних депутатів про результати розслідування. «Винні мають 
бути покарані відповідно до законодавства», — заявив він. 

Разом із тим В. Рибак зазначив, що захоплення адміністративних будинків та їх 
блокування є порушенням закону, і це мають усвідомлювати усі політичні сили. Своєю чергою, 
Р. Крівокапич відзначив успішність Головування України в ОБСЄ, а також активну роль 
Постійної української делегації в ПА ОБСЄ. За його словами, ОБСЄ та її Парламентська 
асамблея є важливим форумом для обміну думками та взаємодопомоги для досягнення успіху 
на шляху демократичних перетворень. 
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Під час зустрічі глава українського парламенту також наголосив, що Україна розглядає 
ОБСЄ як унікальну платформу для діалогу зі створення спільного простору рівної і неподільної 
безпеки, яка не раз доводила свою дієздатність в умовах нових викликів та загроз. 

Голова Верховної Ради наголосив, що Парламентська асамблея ОБСЄ відіграє важливу 
роль у розвитку міжпарламентського діалогу, спрямованого на поширення демократії та 
зміцнення безпеки в зоні відповідальності Організації. В. Рибак, зокрема, зазначив, що 
протягом усього періоду головування Україна приділяла особливу увагу тематиці 
демократичних виборів та здійсненню спостережень за виборчим процесом в регіоні ОБСЄ. 

В.Рибак підтвердив запрошення від української сторони спостерігачам від 
Парламентської асамблеї ОБСЄ взяти участь у спостереженні на повторних виборах народних 
депутатів України, які відбудуться 15 грудня цього року. 

Торкаючись питань двостороннього співробітництва, В. Рибак заявив, що Україна 
розглядає Чорногорію як перспективного партнера в Балканському регіоні. «Український і 
чорногорський народи поєднує вікова традиція дружби. Це є надійним підґрунтям успішного 
розвитку всебічного співробітництва між нашими державами», — наголосив він. 

В.Рибак також зазначив, що співпраця між законодавчими органами є традиційно 
важливою складовою розвитку двостороннього міждержавного співробітництва, часто виступає 
рушійним елементом для створення сприятливого клімату для розвитку торговельно-
економічних зв’язків та бізнесових контактів. 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=308043 

Шукають варіанти переговорів  

Олена Ромашкіна, Сергій Мельник, "Голос України" 

Зранку трибуна Верховної Ради та президія були заблоковані народними депутатами від 
опозиції. О 10.15 Голова Верховної Ради Володимир Рибак зайшов до сесійної зали. Декілька 
хвилин він поспілкувався з опозиціонерами, які заблокували його робоче місце. Про що 
говорили — невідомо, але опозиція дозволила Голові відкрити ранкове засідання. Після того, як 
В. Рибак запросив до свого кабінету лідерів фракцій на нараду, ранкове засідання було закрите. 

Народний депутат від фракції Партії регіонів Володимир Макеєнко підкреслив, що 
сьогодні переговори з опозицією проводяться, але без ЗМІ. 

Народний депутат Володимир Макеєнко (Партія регіонів): 

«Ми не віримо в політичну кризу. У нас достатньо сил та досвіду. Ми знаходили виходи 
і не з таких ситуацій. Вихід знайдемо, але хочеться, щоб це були конституційні методи». 

Народний обранець наголосив, що засідання парламенту в іншому приміщенні поки що 
не проводитиметься.  

Що стосується бюджету, В. Макеєнко зазначив: кошторис є, але є проблеми з його 
прийняттям. 

За словами голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, парламент не працюватиме 
доти, доки не буде вирішена політична криза в країні. «Сьогодні відбувся процес повної 
делегітимізації влади. Тут є єдиний вихід і вирішується в один спосіб — дострокові 
президентські та парламентські вибори та формування нового уряду. Принаймні так 
вирішується ця проблема в усіх цивілізованих країнах», — наголосив він. 

Водночас під час брифінгу А. Яценюк заявив, що опозиція обурена рішенням 
Шевченківського суду щодо активістів, яких затримали на два місяці за події на Банковій. 
«Адвокати, яких надала опозиція і народні депутати, брали участь у засіданні суду, — розповів 
він. — Дев’ять осіб, частина з яких журналісти, підприємці та батько багатодітної сім’ї 
незаконно затримав «Беркут», і Шевченківський суд почав провадження з притягнення їх до 
відповідальності. Всі рішення, які виніс цей суд, написані під копірку. Три судді підписали 
абсолютно однакові тексти. Дійшло навіть до того, що в них всі затримані особи мали однакову 
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суму коштів — 93 гривні та були одягнуті в однаковий одяг. Свідком по всіх справах є одна 
людина — працівник «Беркуту». 

За словами А. Яценюка, опозиція внесла декілька клопотань про взяття на поруки та про 
заставу, але суд не підтримав жодного з цих клопотань. «Ми подаємо апеляційну скаргу і 
офіційно звертаємося до міжнародної спільноти, щоб такі судові рішення, які вчора виніс 
Шевченківський суд, стали предметом розгляду міжнародної спільноти. Мало того, ми 
вимагаємо порушити кримінальні справи проти працівників «Беркуту», які так жорстоко били 
цих людей», — заявив голова фракції «Батьківщина». 

А народний депутат Павло Петренко («Батьківщина») заявив, що всі документи, які 
подавалися слідчими, були сфальшовані. А аргументом для відхилення депутатських клопотань 
стало те, що вони були не на депутатських бланках.  

Уже по завершенні наради Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок заявили, що сьогоднішня 
криза не може вирішитися в парламенті. «Дві наші базові вимоги — дострокові президентські й 
парламентські вибори та звільнення всіх політичних в’язнів, у тому числі Ю. Тимошенко та 
затриманих і засуджених активістів та учасників мітингів», — наголосив А. Яценюк. За його 
словами, ці вимоги опозиція передала Голові Верховної Ради, щоб він, у свою чергу, переповів 
це Президенту. 

Водночас Олег Тягнибок зауважив, що кризу можна було розв’язати у парламенті, шанс 
був у вівторок. Але влада його не використала — не відправила уряд у відставку. «Тепер 
Президент може підписати указ про відставку Кабінету Міністрів», — сказав він. 

Лідер «Свободи» переконаний, що просто оголосити дострокові вибори не достатньо. 
«Дуже важливо, щоб вони відбувалися за іншими правилами, ніж планує влада».  

О. Тягнибок повідомив також, що опозиція ініціюватиме проведення сесій місцевих рад, 
на яких обговорять недовіру місцевим керівникам — представникам влади. «Для нас дуже 
важливо підняти Схід і Південь України», — сказав він.  

А народний депутат Володимир Олійник (Партія регіонів) переконаний: представники 
опозиції не налаштовані на пошук компромісу і постійно ставлять ультиматуми. 

«Ультиматуми не можуть бути мовою переговорів, треба шукати варіанти переговорів 
для виходу із ситуації. І ми закликаємо до пошуку таких варіантів», — заявив народний депутат 
від фракції Партії регіонів Володимир Олійник під час брифінгу. 

Водночас він повідомив, що з боку опозиції готується провокація, зокрема, 
обговорюється вбивство або підкидання трупа на Майдані. «Я отримав інформацію від особи, 
близької до опозиції, про підготовку нової провокації. Лідери опозиції розуміють, що масові 
акції протестів вщухають. Обговорюється питання про вбивство на Майдані або підкидання 
трупа. Цю інформацію я передав в СБУ і МВС, щоб вони вжили невідкладних заходів», — 
розповів він. 

Також В. Олійник повідомив, що отримав інформацію про приїзд в Україну громадян 
Грузії, нібито спостерігачів за виборами ще в 2010 році, які мають пряме відношення до 
консультування опозиції. 

Парламентарій підкреслив: те, що організатори Майдану не називають прізвища зниклих 
осіб, викликає велику тривогу. Всі повинні бути чесними і відкритими у цьому питанні. «Я 
закликаю тих, хто на Майдані, бути пильними, співпрацювати з міліцією і негайно 
повідомляйте про прояви провокацій. У МВС готові до спільного чергування, патрулювання, 
щоб не допустити провокацій з боку екстремістів», — наголосив В.Олійник. 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=308001 

Третий будет  
Сергей Сидоренко, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Вчера лидер оппозиционного движения "Третья украинская республика" Юрий Луценко 
обратился к Евросоюзу с просьбой направить в Украину авторитетных политиков, чтобы с их 
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помощью наладить диалог между властью и оппозицией. "Мы нуждаемся в серьезных 
европейских лидерах, которые будут посредниками между Виктором Януковичем и 
народом",— заявил он. 

Ранее к ЕС с похожей просьбой обращался Премьер-министр Николай Азаров. Премьер, 
впрочем, предложил другой формат посреднической миссии — по его мнению, нет 
необходимости приглашать в Киев зарубежных политиков. На встрече с главами западных 
дипмиссий он предложил роль посредников послам Польши, Евросоюза и США — Хенрику 
Литвину, Яну Томбинскому и Джеффри Пайетту. При этом господин Азаров отметил, что 
господин Литвин уже согласился выступить в такой роли. 

"У вас есть влияние на наших оппозиционных политиков. Призовите их к диалогу, 
попросите отказаться от языка ультиматумов,— попросил Николай Азаров.— Вы, господин 
Томбинский, встречаетесь с нашей оппозицией гораздо чаще, чем со мной. Вы уже, по сути, 
выступаете как посредник. Свое посредничество им предложила также польская сторона. Так 
что надо садиться за стол переговоров". 

Посредничество ЕС вряд ли ограничится уровнем послов. Международная практика 
показывает, что в столь щепетильных вопросах диалог должен вести политик более высокого 
ранга. Попытку выступить в таком качестве уже предпринял генеральный секретарь Совета 
Европы Турбьерн Ягланд, который прибыл в Украину во вторник вечером. "Цель визита — 
попытаться снизить напряженность и выяснить, возможен ли диалог, позволяющий найти 
решение кризиса. Генсек предложил свою помощь и получил согласие всех заинтересованных 
сторон",— заявили перед его приездом в пресс-службе СЕ. 

Впрочем, миссия господина Ягланда не привела к успеху. Вчера на пресс-конференции в 
Киеве генсек СЕ попросил не называть его посредником и признал, что ему не удалось достичь 
какой-либо договоренности между сторонами. Он выразил надежду, что в итоге, когда стороны 
все же найдут взаимоприемлемый формат диалога, демонстранты на майдане Незалежности 
примут решение, выработанное политиками. "Ни одна страна не может руководствоваться 
демонстрациями. Нужно сделать так, чтобы мысли демонстрантов были услышаны и 
материализованы в политическом поле",— заявил он. 

Высока вероятность того, что посредниками в разрешении политического кризиса станут 
экс-президент Польши Александр Квасьневский и экс-президент Европарламента (ЕП) Патрик 
Кокс, которые ранее уже вели переговоры с Украиной об освобождении Юлии Тимошенко. 
Мандат их миссии завершился в конце ноября. Теперь, учитывая резкое обострение ситуации в 
Украине, ЕП, скорее всего, направит их в Киев с новым заданием. 

"Мы готовы продлить миссию Кокса—Квасьневского. Мы можем сделать вклад и 
построить мост. Мы просим обе стороны воздержаться от насилия и начать диалог. Если это 
возможно, мы также готовы способствовать этому",— заявил вчера президент ЕП Мартин 
Шульц. Судьбу миссии определит сегодня руководящий орган Европарламента — конференция 
президентов. Решение может заблокировать Европейская народная партия, ЕНП настаивает на 
включении в миссию своего представителя. Однако новый состав миссии должен утвердить 
Киев, а его согласие на замену переговорной команды не очевидно. 

Украинская сторона уже сейчас обеспокоена обвинениями, которые звучат со стороны 
Евросоюза. На встрече Николая Азарова с послами Ян Томбинский заявил, что ЕС знает о 
провокациях со стороны власти, направленных на радикализацию протестов. "Людей, которые 
организовывали провокации, забирала милиция и немедленно отпускала. Это нам тоже 
известно, и имена этих людей нам известны,— сказал посол.— Бульдозер, который 
использовался для атаки на милицию,— это явно была провокация. И следует отметить, что 
остановить ее удалось благодаря лидерам оппозиции". 

Азаров отверг предположения о причастности власти к радикализации обстановки: 
"Странно звучат утверждения, что мы заинтересованы в каких-то провокациях. Мы 
заинтересованы только в том, чтобы избежать их". 

http://www.kommersant.ua/doc/2359907 
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Роман Забзалюк: «Час важкий зараз для всіх»  

"Україна молода" 

Новина про складення депутатського мандата членом фракції «Батьківщина» Романом 
Забзалюком стала громом серед похмурого неба українського парламентаризму. Адже це саме 
той опозиціонер, який на початку минулого року влаштував спецоперацію для гучного 
викриття керівника провладної групи «Реформи і порядок» Ігоря Рибакова. Нібито 
зголосившись перейти із фракції БЮТ до «РіП», Забзалюк нишком записав на диктофон 
розмови з Рибаковим про оплату такого кроку. З’ясувалося, що перебіжчикам дають хабар 
розміром 450 тисяч доларів — ці гроші «Батьківщина» зрешт-ою пустила на благодійність. І от 
на знак протесту проти неадекватної ситуації в країні Забзалюк відмовляється від депутатства й 
закликає опозицію до переговорів із Віктором Януковичем. 

«Я вже склав мандат. Причина в тому, що я бачу, що окремі представники політичних 
сил — і з одного боку, і з іншого — штовхають країну фактично на пряму конфронтацію і до 
кровопролиття. Я категорично з цим не згоден», — заявив Роман Забзалюк. За словами 
парламентарія, зараз хтось «грається в політику», а в результаті може постраждати народ 
України, «і ми втратимо країну». «Не можу зараз не усвідомлювати, до чого може призвести 
ескалація силової розв’язки в Україні. Підігрівання йде фактично з обох боків», — переконаний 
політик. 

Забзалюк висловив незгоду з позицією окремих опозиційних лідерів та захопленням 
адміністративних будівель. «Я наполягаю на звільненнi незаконно ув’язненої Тимошенко, але в 
мене є думка, що, очевидно, комусь це невигідно, і, очевидно, тим лідерам, які вже себе бачать 
кандидатами в президенти. Це неправильно. Я був і залишаюся на боці народу», — зазначив 
Забзалюк, наголосивши, що заради цілісності країни необхідно вступити в переговори з чинною 
владою. «Є всі підстави за рахунок громадського тиску і політичних партій повернутися на 
шлях європейської інтеграції, не дати громадськості і політичним партіям втягнутися в 
зіткнення, які можуть призвести до введення надзвичайного стану», — впевнений Забзалюк. 

Судячи з усього, заява соратника заскочила БЮТівців зненацька. «Час важкий зараз для 
всіх. Кожен свою участь у цьому процесі визначає сам», — сказав «УМ» голова київської 
організації «Батьківщини» Юрій Одарченко. Додаткових пояснень від пана Романа отримати не 
вдалося. 

Політолог Сергій Таран «не до кінця розуміє мотивацію цього вчинку». «Тому що зараз 
треба боротися, зараз дуже важкий час, — зазначив у коментарі «УМ» Таран. — Я думаю, що 
складати мандати можна в тому разі, якщо це злагоджена стратегія задля, наприк-лад, 
дострокових виборів. Іти з політики, звичайно, можна, — це теж по–своєму моральний вчинок, 
але ефективніше було б залишатися в політиці і боротися за те, що потрібно країні». 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2379/283/84657/ 

Дед Мороза  

Андрей Самофалов, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Валентин Ландык четверть века продает холодильники, соперничая с 
транснациональными корпорациями. И не собирается сдавать позиции 

Ландык в большой поли-тике с 1992 года. Делать холодильники у депутата выходит 
лучше, чем писать законы 

Донецкий завод «Норд» 27 сентября отпраздновал 50‑ летний юбилей. Через неделю 

после праздника корреспондент Forbes приехал пообщаться с руководством: конвейер по 

производству холодильников остановлен, топ‑ менеджмент  – в отъезде, рабочие  – на 

каникулах. Плановая остановка, ничего необычного, заверяет президент и владелец «Норда» 
Валентин Ландык. «Холодно, спрос на холодильники упал»,  – говорит он. Зато кухонные 
плиты делали в две смены. 
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Ландык у руля «Норда» уже четверть века. За это время донецкий завод холодильников 
стал центром промышленного холдинга из двух десятков компаний в Украине и России. Под 
торговой маркой «Норд» продают холодильники, пылесосы, газовые и электроплиты, 
электрочайники, бойлеры, кондиционеры, утюги, микроволновые печи. На заводах «Норда» 
работает почти 5000 человек, в прошлом году выручка группы превысила $160 млн, а 
состоя-ние Ландыка Forbes оценил в $57 млн. 

Рынок бытовой техники во всем мире  – вотчина транснациональных корпораций. Пять 

крупнейших игроков  – Whirlpool, Electrolux, Haier Group, Bosch‑ Siemens и LG Electronics  – 

занимают почти половину глобального рынка, говорится в отчете Electrolux за 2012 год. В 
Украине на холодильники производства «большой пятерки» в прошлом году пришлось 34% 
продаж, но в целом на рынке засилье импорта  – 90% техники, подсчитали аналитики Pro-
Consulting. 

Компания Ландыка не просто выживает на рынке, который должна была покинуть еще 
восемь лет назад, когда в страну хлынул импорт, но даже наращивает продажи. В прошлом году 
рыночная доля «Норда» выросла с 8,5 до 9,9%. Правда, доходы пока далеки от докризисных  – 

шесть лет назад компания заработала на $88 млн больше, чем в 2012‑ м. 

В начале 1990‑ х одно за другим закрывались предприя-тия, выпускавшие телевизоры, 

холодильники и другую бытовую технику. В их числе  – Днепропетровский и Васильковский 

заводы холодильников. В 2000‑ х остановились заводы в Москве и Ярославле, исчезли 

культовые модели «Ока» и «ЗиЛ‑ Москва». «Норд» устоял. Как Ландыку удалось сначала 

сохранить предприятие, а затем закрепиться на рынке, где заправляют тяжеловесы? 

Карьера Ландыка-бизнесмена нетипична для Донецка. Большинство участников 

донецкого рейтинга Forbes обогатились на традиционной для Донбасса 1990‑ х цепочке «уголь  

– кокс  – металл». Бизнес Ландыка  – машиностроение и продажи бытовой техники. На 

50‑ летний юбилей «Норда» пришла старая гвардия  – лидер компартии Петр Симоненко, 

губернатор Андрей Шишацкий и владелец шахты имени Засядько Ефим Звягильский. Рината 
Ахметова на мероприятии не было, Виктор Янукович поздравил письмом. 

Ландык  – классический «красный директор». Родился в 1946 году в небольшом городке 
Часов Яр Донецкой области. В 23 окончил металлургический факультет Краматорского 
индустриального института. Там увлекся настольным теннисом: выполнил норму кандидата в 

мастера спорта, играл за сборные института и города. Пинг‑ понг Ландык не забросил и по сей 

день  – заводу принадлежит теннисный клуб «Норд» 

Глубокая заморозка 

После учебы год поработал на метизном заводе в Луганской области, отслужил в армии. 

В 1971‑ м будущий владелец «Норда» устроился сменным мастером на артемовский завод 

«Победа труда», который делал комплектующие для горно‑ шахтных машин. Через шесть лет 
дослужился до начальника цеха, а еще через пять сменил станок на кабинет  – Ландыка 
назначили секретарем заводского парткома. На партийной должности не задержался  – в 

1985‑ м пересел в кресло директора Донецкого завода продовольственного машиностроения. А 

в сентябре 1987 года 40-летнего перспективного управленца назначали руководить донецким 
объединением «Электробытмаш», которое выпускало холодильники под маркой «Донбасс». 

Молодой руководитель рьяно взялся за дело, затеяв модернизацию завода. Реализовали 
несколько удачных идей, позволивших снизить расходы и осовременить холодильники: вместо 
стекловаты в качестве материала для термоизоляции стали использовать плотный поролон, 

старый сварной шкаф‑ корпус заменили сборной панельной конструкцией. «Я приехал в 

Горловку в 1987-м, начал модернизацию, – вспоминает Николай Янковский, бывший 

собственник химзавода «Стирол» и №32 списка Forbes.  – Начальник местного стройкомбината 
рассказал: в Донецке есть такой же инициативный директор». Познакомились, дружат до сих 
пор. 
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Ставка на модернизацию сыграла. Донецкие холодильники нашли покупателя не только 
в СССР и странах Совета экономической взаимопомощи, но и в ФРГ, Франции, Италии. На 
Европу, по словам Ландыка, и сегодня приходится около 30% экспорта. «Прибыль там 
наверняка небольшая,  – рассуждает один из основателей розничной сети «Фокстрот» Валерий 
Маковецкий.  – Другое дело  – престиж для марки». 

«Электробытмаш» дал Ландыку путевку в Клуб советских директоров. Это не фигура 
речи: организация под таким названием появилась во время перестройки. Советские крепкие 
хозяйственники собирались несколько раз в год, обсуждая новшества: кооперативы, перевод 
заводов на хозрасчет, создание акционерных обществ на базе предприя-тий. Дискуссии пошли 

на пользу. После приватизации завода в 1993‑ м собственником 90% его акций стал трудовой 

коллектив, но менеджмент в итоге прибрал предприятие к рукам. Сейчас Ландык и его сын 
Андрей, возглавляющий наблюдательный совет предприятия, владеют 90,8% акций компании. 

Дальше занялись собирательством. Не от хорошей жизни: завод критически зависел от 
доброго десятка смежников. Например, листовой полистирол, которым покрывали внутренние 
двери и шкафы, везли из Литвы и соседней Днепропетровской области. Коллегам Ландыка, 
занимавшимся тяжелым машиностроением, было проще: производство находилось под одной 
крышей. 

Стало понятно, что базовый донецкий завод не сможет выжить в одиночку. Ландык 
решил создать группу предприятий, которая позже оформилась в холдинг. Руководитель завода 
холодильников ездил договариваться с партнерами, а с началом приватизации выкупал их 
акции (те были не против). «Раньше не надо было ничего покупать, или же совсем за 
небольшие деньги»,  – делится Ландык. Так в состав группы влились завод «Потенциал» в 
Киевской области, который производил реле, красно-армейский «Электродвигатель», 
краматорский «Кондиционер», НИИ БытМаш. 

Это не все. Завод подписал контракт с итальянской компанией FATA, продал 
холодильники, взамен получил оборудование и начал делать листовой полистирол сам. Затем 

на основном предприятии стали производить мотор‑ -компрессоры  – сердце холодильника. 
«Есть вещи, которые даны от природы. У Ландыка сработал фактор не только головного, а и 
спинного мозга»,  – характеризует его инициативы директор и владелец Новокраматорского 
машзавода Георгий Скударь (№69 рейтинга богатейших Forbes). 

Начало 1990‑ х  – время неплатежей, инфляции и бартера. «Дурацкая ситуация: в 

Мариуполе берешь металл, в Горловке  – полистирол, отдаешь за это холодильники, а они уже 
этими холодильниками расплачиваются со своими рабочими»,  – рассказывает Ландык. «Тогда 
был примерный курс: один холодильник меняли на тонну металла»,  – говорит народный 
депутат Сергей Матвиенков, в то время  – главный инженер Мариупольского меткомбината, но 
оговаривается, что завод работал не с «Нордом», а с его конкурентами из литовской Snaige. 

Другая беда Донецка 1990‑ х  – рэкет. Пытались ли «новые донецкие» заполучить 

«Норд» или хотя бы деньги, которые зарабатывал завод? Попытки были, подтверждает Ландык, 
но в детали не вдается: «Живой, значит, отбились». 

Выручали поставки за рубеж. Наладить экспорт помогли бывшие работники 
внешнеторговых компаний советского МИДа. «Они стали нашими посредниками, 
договаривались и получали свой процент,  – вспоминает Ландык.  – Мы продавались в Европе в 

Metro и Carrefour  – здесь и названий таких‑ то тогда никто не знал». С экспортом связано и 

появление бренда «Норд» в конце 1980‑ х. Шведский регистратор торговых марок предложил 

заменить зубодробительное название компании «Электробытмаш» на «Норд» или «Айсберг». 

Дела налаживались. «Они брали связями, которые изначально были со странами СНГ, 
большое преимущество  – стоимость холодильника, неплохой ассортимент»,  – замечает 
Маковецкий. В 1997 году на открытии киевского представительства «Норда» Ландык оценил 
долю компании на украинском рынке холодильной техники в 48%. 

Сам собственник уверен, что выжить его предприя-тию помогли несколько коренных 
реконструкций и вертикальная интеграция  – 90% комплектующих компания делает своими 
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силами. Друзья и знакомые дополняют: ключевую роль сыграла активность «красного 

директора». Как‑ то в начале 2000‑ х Янковский встретил Ландыка во Флоренции. «Прилетел 

посмотреть на матчи сборной по теннису и вдруг вижу Валентина Ивановича, который 
итальянцам холодильники предлагает»,  – вспоминает он. 

90% комплектующих для холодильников «Норд» делает своими силами 

Заработанные деньги пригодились для модернизации. В советское время 
«Электробытмаш» выпускал холодильник «Донбасс» с металлическим эмалированным 
корпусом. После перехода на полистирол производство эмалированных покрытий остановили. 
Но ненадолго  – докупили новые линии и создали предприятие по выпуску газовых и 
электрических плит. Стройка обошлась в $50 млн, деньги брали из прибыли и кредитов давнего 
партнера  – Проминвестбанка, рассказывает Ландык. Со временем ассортимент «Норда» 
расширился: появились пылесосы, электрочайники, бойлеры, кондиционеры, утюги. Но 

по‑ настоящему сыграла ставка на торгово‑ холодильное оборудование  – шкафы и лари для 

вина, пива, мороженого. Сегодня продукция «Норда» занимает 20% этого рынка в Украине, а 
до кризиса 2008-го было почти вдвое больше. 

Хватало и накладок. В конце 1998‑ го «Норд» купил завод стиральных машин «Ивита» 

в Ивано‑ Франковске, рассчитывая делать по 200 000 стиралок в год. Через полтора года после 
запуска стало понятно, что проект не пошел. Мол, рабочие не горели желанием трудиться по 
воскресеньям, когда на заводах обычно проводят плановые ремонты. Что не удалось «Норду»  – 

получилось у итальянцев из Antonio Merloni, которые купили предприятие в 2003‑ м, наладили 

производство стиральных машин ARDO, а через семь лет перепродали его Electrolux. 

Трое в отрыве 

Собственник «Норда» работал и за границей   – в начале 1990‑ х построил завод в 

Иордании на паях с местным партнером. Основным рынком сбыта для СП был Ирак, но с 
началом войны в 2003 году подданным Саддама Хусейна стало не до холодильников. Спрос 
упал, завод пришлось продать, объясняет Ландык. Другой зарубежный проект  – сборочное 
производство холодильников  – запустили в Венгрии, но и от него пришлось отказаться. А вот в 

соседней России бизнес есть. В 2009‑ м «Норд» и российский дистрибьютор бытовой техники 

«Диорит» Игоря Сидоркина за $20 млн построили завод в Ростовской области, начав делать 

торгово‑ холодильное оборудование. 

Середина нулевых  – время роста крупных торговых сетей и угроза благополучию 

«Норда». В 2005‑ м группа продала в Украине 263 000 холодильников и оценила свою 

рыночную долю в 20%. Конкуренты были все еще позади: Samsung  – 12%, LG  – 11%, Snaige  – 
10%, российский завод Indesit  – 9,7%. Но ненадолго  – на украинский рынок пришел 
централизованный импорт. 

В 1990‑ х работать с иностранцами было накладно. От заказа до непосредственной 

поставки могло пройти два‑ три месяца, рассказывает Маковецкий. «Норд» же был готов 

привезти технику за два‑ три дня: логистика  – их конек, говорит бывший гендиректор сети 

«Эльдорадо» Сергей Дрозд. Другое преимущество  – цена, которая на 15–20% ниже, чем у 
зарубежных аналогов. 

Маковецкий впервые встретился с Ландыком в середине 1990-х годов  – свел общий 
знакомый. Приехал на завод познакомиться и поторговаться. По ходу разговора Ландык 
соригинальничал  – опрокинул один из холодильников на землю. Вмятин и царапин не нашли, 
ударили по рукам. Для первой поставки (примерно 500 холодильников) «Норд» дал 
«Фокстроту» товарный кредит, вспоминает Маковецкий. Технику продали за месяц, бизнес 
пошел. «Тогда хозяева сами приезжали, пытались раскрутиться»,  – вспоминает Ландык. 

Супермаркеты электроники со временем заняли примерно половину рынка и повысили 
требования. Раньше платили за товар сразу, поясняет Ландык, теперь требуют отсрочку 
платежа  – 90–120 дней. «Реалии рынка»,  – разводит руками Маковецкий. Ландык 
сокрушается: «Если сеть лопнула, кто деньги вернет?» Прецеденты были: в кризис 2009-го с 
рынка ушли несколько крупных торговцев электроникой: «Домотехника», «МегаМакс», МКС. 
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Ландык диверсифицирует риски, работая по старинке: «Норд» наладил контакты с 
мелкими оптовиками, которые поставляют технику в небольшие магазины. «В маленьких 
городах много таких точек,  – констатирует Дрозд.  – Их сильные стороны  – цена и 

узнаваемость». Есть и анекдотический пример: пять‑ шесть лет назад компания устраивала 

выезды в села и торговала с машин. Была ли прибыль? «Просто так бензин бы не сжигали»,  – 
отвечает Ландык. Но это все равно временные меры  – рано или поздно 70% холодильников в 
Украине, как и в Европе, будут продаваться в супермаркетах, признает владелец «Норда». 

Бороться с импортом Ландык пытался не только рыночными, но и традиционным для 

Украины методом  – админресурсом. В 2007‑ м «Норд» инициировал антидемпинговое 

расследование, по итогам которого Украина ввела запретительные пошлины: 135,45% на 
китайские холодильники и 97,71%  – на турецкие. Победа вышла пирровой. Инициативой 
воспользовались главные конкуренты «Норда»  – LG и Indesit, у которых были мощности в 
России. Соседская продукция не считалась демпингом. К тому же LG и Samsung, собиравшие 
технику в Китае, смогли доказать, что не демпинговали. Запрет их не коснулся. 

Положение усугубил кризис 2008 года. Небогатым семьям, на которые рассчитывает 
«Норд», стало не до покупок. Продажи компании Ландыка в Украине и СНГ за год упали на 
40%. Выручка донецкого завода группы снизилась не так сильно: с 1,3 до 1 млрд гривен, но 
впервые за многие годы «Норд» оказался в убытках  – 43 млн гривен. Выживали, как и в начале 

1990‑ х,  – за счет экспорта, рассказывает Ландык. 

«Норд» терял позиции. С 2006 по 2008 год доля LG в продажах холодильников в 
Украине увеличилась с 13,6 до 16,4%, Samsung  – с 15,3 до 17,3%, Indesit  – c 10,6 до 10,8%. 
«Норд» остался четвертым  – 10,3%, согласно данным исследовательской компании GfK 
Ukraine. Собственник «Норда» забил в набат. По словам Маковецкого, пару лет назад Ландык 
встречался с ним в киевском ресторане и интересовался, почему падает бизнес. «У них есть 
слабые места, с которыми надо работать,  – считает Маковецкий.  – Прежде всего, необходимо 
повышать качество, думать о маркетинге, дизайне и новых моделях». 

Зарубежные конкуренты устраивают промоакции вместе с супермаркетами, дают 
бонусы торговым сетям, заказывают телерекламу. «Норд» этим не злоупотребляет. В структуре 
себестоимости затраты на рекламу и продвижение стараются дотянуть до 5%, говорит Ландык. 
Для сравнения: расходы LG Electronics на эти цели в прошлом году составили 11% от 
себестоимости. 

Владельцы «Норда» пошли другим путем  – расширили линейку торговых марок. В 

2010‑ м запустили в продажу премиум‑ бренд Swizer, два года спустя купили права на 

советскую марку «ЗиЛ‑ Москва». Во времена СССР холодильники «ЗиЛ» могли себе 
позволить лишь партийные бонзы и начальники заводов. Ставка на ностальгию не сработала  – 
Ландык признает, что в России, куда идут старые новые холодильники, их продажи далеки от 
ожиданий. 

Если в 1990х вертикальная интеграция «Норда» была плюсом, то сейчас наоборот: 
комплектующие порой дешевле купить, чем сделать. «Завод очень большой, как и все советские 
предприятия,  – считает Маковецкий.  – Надо сделать его компактным, экономным, повысить 
производительность труда». С такой задачей мог бы справиться западный менеджер с опытом 
работы на предприя-тиях конкурентов, уверен он. Ландыку это не подходит. «Он всегда 

опирается на свои кадры, экспатов нет»,  – признает глава Торгово‑ промышленной палаты 

Украины Геннадий Чижиков. «У него взрывной характер. Он нетерпим к глупостям, к 
уязвлению его достоинства, самолюбия»,  – рассказывает о друге Скударь. 

На юбилее «Норда» Ландык заявил: компания будет меняться. Что он имел в виду? Для 

отдельных производств, например мотор‑ компрессоров, компания ищет инвестора, 
обмолвился один из менеджеров предприятия. 

Задумывался ли Ландык над продажей «Норда»? В 1990-х компанией интересовалась 

американская General Electric, хотела купить контрольный пакет, оценив бизнес в $500 млн, 
вспоминает Ландык. Терять контроль над заводом предприниматель не хотел, да и в цене не 
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сошлись. В GE об этой истории уже позабыли. «Не смог найти ответ на ваши вопросы»,  – 
ответил директор по коммуникациям корпорации General Electric Себастьен Дюшам. 

Ландык и сейчас не хочет отдавать инвесторам право решающего голоса. «Как бы это ни 
звучало, но я болею за людей»,  – уверяет он. Свой бизнес Ландык оценивает в $300 млн. 

В прошлом году «Норд» начал выпускать плиты под маркой Zanussi для Electrolux. 
Могут ли шведы купить завод? По словам Ландыка, еще в начале сотрудничества заезжие 
менеджеры подчеркнули, что группа обычно приобретает минимум 70% акций, однако такой 
подход его не устроил. Electrolux не более чем заказчик, говорит один из менеджеров «Норда». 

«Наша задача  – держаться в общемировом русле и не останавливаться, иначе 
вылетишь»,  – объясняет Ландык. Он затевает очередную, шестую по счету реконструкцию, 
планируя перенести производство промышленных холодильников и кондиционеров с завода 
«Интертехника» на расположенное в 7 км головное предприятие «Норд». Для снижения 
себестоимости, поясняет владелец. 

Момент для нового рывка выбран удачно. «Средний срок службы холодильника, 
морозильника и плиты  – от семи до 10 лет,  – отмечает руководитель направления крупной 
бытовой техники сети Comfy Олег Макаров.  – В Украине пик замены старой техники на новую 

придется на 2014–2015 годы». Подсобило «Норду» и госу-дарство: с ноября 2012‑ го нельзя 
ввозить в Украину и продавать холодильное оборудование энергопотреблением ниже класса А, 

с мая 2013‑ го  – А+, с июля 2014‑ го  – А++. В нижнем ценовом сегменте конкурентов у 

«Норда» нет. «У Ландыка сложная ситуация – очень конкурентная среда,  – считает 
Маковецкий.  – Он оказался хорошим бизнесменом: более 20 лет прошло, а завод существует и 
производит». 

http://forbes.ua/magazine/forbes/1360312-ded-moroza 

Інтернет-ЗМІ 

Бюджет-2014 может появиться уже через две недели  

Дело.ua 

В Партии регионов все поменялось в отношении бюджета-2014. Лидер парламентской 
фракции Партии регионов Александр Ефремов рассчитывает, что правительство Украины 
подготовит государственный бюджет на 2014 год и подаст его в Верховную Раду до 17 декабря. 

"Президент поставил задачу, чтобы к 17 декабря был готов госбюджет. Правительство 
работает в этом направлении", — сказал он в четверг в Киеве. 

Парламентарий также выявил надежду, что работа парламента будет нормализирована 
до Нового года. 

"Мне очень бы хотелось, чтобы мы до нового года запустили работу парламента и в 
новый год вошли с нормальной ситуацией в нашей стране", — сказал Ефремов. 

Напомним, вчера председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил, что 
не намерен проводить выездные заседания парламента. 

"Я один раз провел это заседание (выездное — ред.), и тогда сказал: это не значит, что 
это система. И никуда выезжать проводить сессию с этого здания я не собираюсь", — сказал он 
на брифинге в ответ на вчерашние заявления о возможных выездных заседаниях ВР. 

http://delo.ua/ukraine/bjudzhet-2014-mozhet-pojavitsja-uzhe-cherez-dve-nedeli-221514/ 

Верховная Рада окружена гопниками, нанятыми Партией регионов  

Новый Регион  

Верховная Рада Украины третий день продолжает оставаться в блокаде «Беркута» и 
«гопников-титушек», нанятых Партией регионов. 
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Показательно, что с каждым днем молодых людей в спортивной одежде в Мариинском 
парке все больше. Если во вторник «сторонников президента» было не больше 2 тыс., то уже в 
четверг непосредственно возле сцены стоит не меньше 2-3 тыс. А в самом парке находится еще 
такое же количество молодых людей. 

С самого утра их собирают вокруг основных фонтанов в парке, а также памятника. По 
наблюдениям, их инструктируют, как вести себя на митинге, уточняют, что митинг нельзя 
покинуть по собственному желанию. 

Место проведения мероприятия по периметру огорожено железными щитами. На 
«входах-выходах» стоят такие же организаторы в спортивной одежде, которые не выпускают 
никого до определенного момента. Похоже, люди меняются поочередно: одни «отдыхают» в 
парке, а в это время остальные стоят на митинге. 

Ведут себя при этом молодые люди не агрессивно. По наблюдениям журналистов, 
«митингующие» в парке или едят (для этого организованны специальные пункты), а также 
курят (не только табак, как свидетельствуют очевидцы). 

В самом здании парламента спокойно. Оппозиция обещает и дальше блокировать 
трибуну до тех пор, пока не будут объявлены досрочные выборы президента и парламента, а 
также освобождены политзаключенные. 

http://nr2.ru/kiev/474199.html 

Арсений Яценюк: «Никаких переговоров до отставок и арестов не будет»  

ЛIГАБiзнесIнформ 

Оппозиция не будет вести никаких переговоров до отставок и арестов виновных в 
избиении людей и освобождения задержанных мирных демонстрантов. Об этом заявил лидер 
фракции Батькивщина Арсений Яценюк сегодня на брифинге. 

Яценюк отметил, что нынешний политический кризис не является парламентским. "Это 
общеукраинский политический и экономический кризис, и поэтому парламентскими методами 
его решить невозможно. Не здесь принимаются решения", - сказал он. 

Яценюк напомнил, что в парламенте уже пытались решить вопрос освобождения Юлии 
Тимошенко и подписания соглашения об ассоциации с ЕС. "Никто из членов Партии регионов 
ничего не решает в стенах Верховной Рады Украины", - сказал он. 

Яценюк подчеркнул, что не может быть никаких переговоров на уровне руководителей 
фракции, так как в Партии регионов нет людей, которые принимают решения. "Что касается 
переговоров в целом - эта дискуссия даже вестись не может до того момента, пока не будет 
отправлено в отставку правительство, пока не будут арестованы те, кто бил наших детей, а 
именно сотрудники подразделения "Беркут", и до того момента, пока не будет выпущен 
каждый активист, который незаконно сейчас содержится в СИЗО", - сказал он. 

Яценюк также отметил, что ключевыми требованиями также остаются требования 
досрочных президентских и парламентских выборов. 

http://news.liga.net/news/politics/936297-
nikakikh_peregovorov_do_otstavok_i_arestov_ne_budet_yatsenyuk.htm 

Кровавый разгон Майдана. Кто, когда и как это сделает  
ОстроВ 

Голосование в Раде по вопросу отставки правительства лишило надежд на мирный исход 
гражданского конфликта, эпицентром которого стал Киев. Оклимавшись после первого испуга 
от воскресного полумиллионного митинга, власть перегруппировалась, пригнала в столицу 
Беркут и спецназ и решила, что можно сделать вид, будто ничего не происходит. 
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Фактически, провластные депутаты и коммунисты полностью проигнорировали 
миллионы противников режима Януковича, которых, кстати, согласно соцопросам о 
президентских электоральных симпатиях, гораздо больше, чем его сторонников. 

На что они рассчитывали, что увидев перекошенное от злобы лицо миллионера 
Шуфрича, люди, которых любой мент может безнаказанно бить по голове, сами разойдутся? - 
Вряд ли наши депутаты настолько наивны. 

То есть, миллионеры и их содержанки в Раде, не пойдя ни на какие уступки 
протестующим, не оставили оппозиции возможностей для переговоров и  сознательно пошли на 
силовой вариант разрешения политического кризиса.   

Правда, ответственность за это переложили на Виктора Януковича, поскольку отныне 
только он может отправить Кабинет министров в отставку и, соответственно, именно он стал 
главным объектом внимания и давления протестующих. Рада умыла руки. 

Если бы Янукович стремился к мирному разрешению конфликта, он бы пошел на 
компромисс с половиной населения страны и отправил в отставку правительство, которое 
загнало Украину в долговую кабалу и полицейский беспредел. Но Виктор Федорович полетел в 
Китай, чтоб договориться об очередном кредите и отдать китайцам на 50 лет (!) три миллиона 
га украинской земли. То есть, китаизация украинского населения (ведь обрабатывать эту землю 
тоже будут китайцы, а, следовательно, у нас появятся целые китайские города и поселки) 
показалась президенту более важной, чем массовые протесты украинцев. 

Ситуация, казалось бы, зависла. Применить к протестующим силу, - значит не только 
вызвать еще большую волну протестов в стране, но и спровоцировать санкции Запада. На 
первое ему, конечно, плевать. Но второе может ударить по карману... 

Да и не для того в Киев стягивался Беркут и внутренние войска, чтоб они просто мерзли 
возле админзданий. Не зря же «великий украинский поэт» Антон Чехов сказал когда-то, что 
если на стене висит ружье, то он должно выстрелить. 

Ясность с планами власти появилась сегодня, когда стало известно, что регионалы 
административным кнутом и финансовым пряником собирают в Киев безропотных работяг, 
бюджетников и просто честных маргиналов. По информации «ОстроВа» только из Донецкой 
области таких должно приехать в Киев около 3000. Можно предположить, что такие же 
разнарядки ушли и в другие области, кроме, западно-украинских. То есть, к «Беркуту», 
титушкам и спецназу в столицу свозят как минимум 30 тысяч «сторонников курса президента». 

Для чего? Для оказания моральной поддержки президенту и «правительству 
профессионалов»? Но для этого, казалось бы, должно быть достаточно мирных 
антиреволюционных собраний в городах и областях. Тогда зачем тратить деньги и силы для 
постановки в столице спектакля, который изначально никем не будет оценен? 

Сценарий вырисовывается следующий: этих людей везут туда как пушечное мясо. 

Президент, также как и его парламент, не хочет брать на себя ответственность за 
кровавый разгон Майдана, значит, ее нужно переложить на простых людей – своих 
сторонников. 

Скорее всего, власть, посредством провокаторов-титушек хочет столкнуть своих 
сторонников с противниками, чтоб завязалась кровавая бойня и  "Беркут" получил повод для 
разгона Майдана под благовидным предлогом «сохранения общественного порядка». То есть, 
политический кризис, хотят перевести в разряд «фанатской» драки, после чего Янукович будет 
выглядеть уже не кровавым подавителем народных масс, а светочем правопорядка и 
спасителем Отечества.  

Это не позволит Европе и США применить к нему санкции, но позволит ему, на вполне 
законных основаниях, освободить от «экстремистов» и Майдан и захваченные митингующими 
госучреждения. То, что ценой этого могут быть жизни людей, похоже, власть не волнует. 

Когда это может произойти? Самое удобно время или – 5 декабря, то есть, в последний 
день визита в КНР, или в первый день визита в Москву, который ожидается сразу после Пекина 
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- предположительно 6-7 декабря, хотя на официальном сайте президента информации о нем 
пока нет. 

Эти даты кажутся наиболее вероятными, поскольку, во-первых, Януковича не будет в 
стране, а это как бы снимает с него прямую ответственность за то, что в ней происходит. А во-
вторых, к этому времени из восточных регионов успеют свезти достаточное количество 
«пушечного мяса». И, в третьих, - перед переговорами с Путиным Виктору Федоровичу просто 
необходимо показать, что он полностью контролирует ситуацию в стране и является 
договороспособным. 

Все произойдет быстро, и скорее всего ночью, или в рабочее время, чтоб на Майдан не 
успели выйти киевляне. Которые абсолютно искренне ненавидят Януковича и готовы сами 
платить за участие в акциях, а не то, что брать за это деньги. 

Что будет дальше, как власть собирается усмирять мятежные западные «территории без 
Януковича»? - сказать трудно. Но можно говорить однозначно, что Янукович постарается 
подавить нынешние протесты с особой жестокостью и показательно. Для того, чтобы в 2015 
году, когда пройдут «честные» выборы, уже никому не захотелось выходить на улицу и 
выступать против него. 

В отличие от Кличко, Тягнибока и Яценюка, которые защищены депутатской 
неприкосновенностью, для простых защитников Майдана – это битва за свободу, учебу и 
работу, которые они потеряют, если Янукович останется у власти. Это все прекрасно понимают 
и сегодняшние угрозы Азарова и Пшонки только радикализируют протесты. Впрочем, власти, 
вероятно, этого и нужно. 

Все это может реально расколоть страну. Если не территориально, то идеологически. 

Одним из основных аргументов сторонников Януковича на востоке Украины является 
следующий:«зачем его снимать? Другие придут - будут точно такими же». И они, скорее всего, 
правы. Как минимум, опыт 2004 года это показал.  

Но никто им, почему-то, не объяснит, что, действительно, нет смысла бороться за 
хорошую власть, - власть хорошей не бывает. Бороться нужно за право и возможность менять 
власть, если она становится не просто плохой, а преступной. Как та, что посредством садистов с 
милицейскими дубинками вбивает «стабильность» в головы наших детей. 

http://www.ostro.org/general/politics/articles/432734/ 

После Вильнюса запад поставил на Кличко  

Комитет.net 

...Следующим украинским лидером Запад видит Виталия Кличко. На этого человека 
сделана ставка. Информационная кампания, которая создаст ему ореол фаворита Запада и 
победителя на украинских президентских выборах 2015 года, ещё впереди, но первые её 
признаки уже видны. ... Правда, те, кто в курсе личной жизни этого спортсмена, оставляя 
комментарии на интернет-форумах, считают забавным, что «очередной клоун Запада», 
проживший 20 лет в Германии и США, «теперь будет спасать Украину». Однако важно не это. 
Куда важнее то, о чём громко заявил в эти дни Кличко: «Мы будем продолжать нашу борьбу. ... 
Дни Януковича сочтены». Это его слова из интервью одной из самых массовых немецких газет. 
И боксёр добавил, что впереди – бои без правил... 

До последних бурных событий в Киеве западная пресса не слишком баловала Украину 
своим вниманием, обычно украинская тематика выходила на первый план в связи с какими-
нибудь событиями в мире спорта. Иное дело сейчас, когда противники президента Виктора 
Януковича удерживают захваченные ими в Киеве административные здания, а его сторонники 
развернули в центре столицы бессрочный митинг.   

Отчётливо проступило главное направление политики Запада в отношении Украины, 
сформулированное еще 20 лет назад З.Бжезинским: во что бы то ни стало добиться отрыва 
Украины от России. Вспоминаются слова бывшего канцлера Австрии А.Гузенбауэра, 
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признававшего, что заключением Соглашения об ассоциации Европа хочет помешать России 
«прибрать Украину к рукам».  

Помнится, придя к власти, Янукович свой первый зарубежный визит нанёс в Брюссель; 
евроинтеграция была провозглашена национальным приоритетом Украины.   

Последовавшие вскоре еженедельные отчеты Киева о прогрессе в подготовке договора 
об ассоциации с ЕС тронули даже еврокомиссара по расширению Ш.Фюле. Однако ничего не 
помогло. В какой-то момент Берлин занял особую позицию: там захотели во что бы то ни стало 
подлечить Ю.Тимошенко. Говорят, это гуманное желание сочеталось с политическим расчетом.   

Во всяком случае,  готовность гостеприимно распахнуть двери своих клиник 
представителям политической оппозиции, действующим в интересах Запада, – своеобразная 
визитная карточка германской внешней политики. Тут немцы очень демократичны: лечат без 
различия чинов и званий и боевиков, свергавших Каддафи, и сирийских оппозиционеров. 

Не могли немцы упустить шанс поправить здоровье и Юлии Тимошенко, то есть 
распахнуть двери на свободу потенциально самому сильному противнику Януковича на 
президентских выборах 2015 года. После того, как план дал осечку, встал вопрос: если не 
Янукович, то кто?  Кому быть фаворитом Запада в борьбе за кресло президента Украины? 

Сегодня ответ на этот вопрос найден.  

Что касается действующего Президента Украины, то в Вильнюсе А.Меркель, не 
прибегая к услугам переводчика, холодно сказала ему по-английски: «Мы ожидали большего». 
И там же канцлер ФРГ, как сообщали СМИ, отклонила просьбу Януковича помочь ему в 
получении кредита МВФ.   

Немедленно немецкая пресса стала сравнивать Президента Украины с доктором 
Джекилом и мистером Хайдом. Янукович-Хайд, писали немцы, испортил Вильнюсский саммит, 
а Янукович-Джекил надеется на скорейшее подписание договора об ассоциации и, сжимая 
кулаки, толкует канцлеру Меркель о давлении, которое на него оказывала Россия. Не очень 
церемонясь в выражениях, называли Януковича «хитрым лисом», который хочет столкнуть 
между собой Евросоюз и Россию. 

Так всё-таки кто, если не Тимошенко, должен, по мнению немецких политиков, 
возглавить Украину после забрезжившего падения «диктаторского режима»? Кого ведущая 
держава Евросоюза предпочитает теперь видеть своим будущим партнёром по переговорам об 
ассоциации Украины с ЕС? 

Не могут же респектабельные европейцы позволить себе вести диалог, скажем, с такой 
фигурой, как Олег  Тягнибок, для которого «что москали, что нiмцы и жидва, все едино – 
нечисть» и который не так давно получил Золотой крест «За заслуги перед Украиной» от 
ветеранов дивизии СС «Галичина».   

Следующим украинским лидером Запад видит Виталия Кличко. На этого человека 
сделана ставка. Информационная кампания, которая создаст ему ореол фаворита Запада и 
победителя на украинских президентских выборах 2015 года, ещё впереди, но первые её 
признаки уже видны. Не только центральные, но и местные немецкие газеты (это значит, что 
сигнал, поданный средствам массовой информации, прошёл с самого верха) сообщают об 
«украинской оппозиции, сплотившейся вокруг этого политика». 

В связи с Украиной о нём сейчас пишут больше и лучше, чем о ком-либо другом: 
Кличко попытался вынести вотум недоверия правительству, Кличко хочет сплотить Украину, 
Кличко готовит оппозицию к новым протестам…  

Авторитетная Frankfurter Allgemeine разъясняет своим читателям, что Кличко – 
перспективный политический деятель, а не просто бывший чемпион мира по боксу. Дескать, у 
него есть не только кулаки. Консервативный еженедельник FOCUS подчёркивает, что всего 
трём украинским политикам удалось сплотить оппозицию,  и помещает Кличко в один ряд с 
Ющенко и Тимошенко.   
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Правда, те, кто в курсе личной жизни этого спортсмена, оставляя комментарии на 
интернет-форумах, считают забавным, что «очередной клоун Запада», проживший 20 лет в 
Германии и США, «теперь будет спасать Украину». 

Однако важно не это. Куда важнее то, о чём громко заявил в эти дни Кличко: «Мы будем 
продолжать нашу борьбу. … Дни Януковича сочтены». Это его слова из интервью одной из 
самых массовых немецких газет. И боксёр добавил, что впереди – бои без правил… 

http://komitet.net.ua/article/112790/ 

Блоги 

Анатолій Гриценко: «І в Беркуті є порядні люди...»  

корреспондент.net 

Із радіообміну ясно, що це був завчасно спланований напад, з чіткою координацією дій 
окремих груп спецпідрозділу. Команди, доповіді, характерні голоси - все це може допомогти 
слідству відтворити картину злочину, визначити поіменно керівників і окремих виконавців 
злочинного наказу. 

Записи мною передано різним людям для збереження у різних місцях. Про факт їх 
отримання я одразу ж повідомив: з трибуни Майдану, близько 02:30 ночі. Принагідно 
подякував порядним людям, які є навіть в тому Беркуті, що безпосередньо знищував Майдан. 

Чому передали мені? Довіряють. Напевно Генеральній прокуратурі, яка за дорученням 
Президента проводить розслідування - не довіряють. Я теж не маю довіри до нинішньої 
Генеральної прокуратури, але завтра все ж офіційно надішлю Віктору Пшонці копію цих 
файлів. Можливо, він їх має, не знаю. Захоче - використає в ході слідства. Хоча я впевнений: 
слідство те об'єктивним зараз не буде (ключове слово "зараз"). Чому? Тому що наказ Беркуту 
віддавали згори. З високої гори... 

P.S. Для журналістів: інших коментарів з цього приводу від мене не буде. Для слідчих 
прокуратури: записи я отримав від невідомої людини; від невідомої, але порядної людини: отак 
і вказуйте у своїх протоколах - тоді я їх підпишу. 

http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/gritsenko/a126684 

Олег Ляшко: «Час вил настав»  

корреспондент.net 

Непідписання президентом угоди про асоціацію з Євросоюзом і позбавлення громадян 
права на європейське майбутнє стало останньою краплею, після якої терпець українців 
увірвався. Заради преференцій для бізнесу Сім’ї, під тиском олігархів Президент Янукович 
продався Кремлю та пішов на уклін російському диктатору Путіну. 

Народ не зміг пробачити йому такого приниження національної гідності. Я особисто 
взяв вила, і разом з мільйонами українців вийшов на Майдан. Корчити з себе ватажка і 
месію,вилазити на сцену, як це робили так звані опозиціонери, не хотів. Адже право називатися 
ватажками у цій революції справедливо отримали не політики, а звичайні люди, які вийшли на 
вулиці у всіх куточках України, аби засвідчити свій протест діючій владі. 

У ці дні я свідомо „загубився” у натовпі, але був пліч-о-пліч зі своїм народом, підтримав 
його щирі європейські прагнення, відчув його силу і шалене серцебиття, проникся неймовірною 
гордістю за нього. 

А що влада? Влада настільки злякалася своїх громадян, що застосувала силу у „кращих” 
традиціях путінської Росії. Підло, зухвало, підступно, у ночі, коли горе-вождики спали у теплих 
ліжечках, а справжні революціонери із народу творили історію. Сотні бійців „Беркуту” за 
вказівкою згори зненацька накинулися і по-звірячому відгамселили беззбройних дівчат та 
хлопців, які були винні лише в тому, що бажали країні кращогомайбутнього. Бійці 
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холоднокровно калічили наших дітей, виміщаючи на них всю ненависть режиму до свого 
народу. Тепер владу доречно йменувати не просто „банда”, а  „кривава банда” Януковича. 

Я не міг спати кілька ночей, не міг повірити у те, що це все відбувається у нашій 
незалежній країні, настільки жахливими були картинки з нічного побоїща на Майдані. 

Я заприсягся, що виконаю волю тих дітей, які постраждали за свої європейські мрії: 
власноруч підпишу угоду про асоціацію з Євросоюзом, коли стану президентом у 2015-му році. 
А антинародну владу змушу відповісти за кожну краплю пролитої на Майдані крові.Земляки, 
вставайте! Час вил настав! 

http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/liashkooleh2/a126678 

Телебачення і радіомовлення 

До кінця року держбюджет можуть так і не ухвалити  

УТ-1, Підсумки дня 

Любов ДОБРОВОЛЬСЬКА, ведуча: Як заявив Голова Верховної Ради Володимир Рибак, 
до кінця року держбюджет можуть так і не ухвалити. Адже залишилося дуже мало часу. Тоді 
країні доведеться жити за кошторисом цього року. Спікер прогнозує, що проект буде в 
парламенті після 20 грудня. Хоча за законом, Кабмін мав його подати до 15 вересня. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради: "Остається дуже мало часу для розгляду 
бюджету на 2014 рік. Уже всі строки початку розгляду цього закону пройшли, і дуже мало часу. 
Але я не виключаю, що може і прийдеться 1 місяць 2014, бо я бачу, що на сьогодні ще бюджеті 
немає фінансувати по 1 місяцю 2012 року". 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Вся влада всіх рівнів повинна 
попросити прощенія у цих людей. Я жду день, два – як тільки розслідування закінчиться, 
Президент. Генеральний прокурор дасть нам відповідь, і я проінформую Верховну Раду». 

Верховна Рада заблокована  

Світлана ЛЕОНТЬЄВА, ведуча: Верховна Рада заблокована. Опозиція взяла в облогу 
парламентську трибуну. Спікер Володимир Рибак відкрив і закрив засідання. І покликав лідерів 
фракцій до себе на нараду. Валерія, то які прогнози? Коли депутати зможуть стати до роботи? 

Валерія БОГРЕНЦОВА, кореспондент: Насправді це питання складне, адже народні 
обранці поки не можуть дійти якогось рішення. Опозиція продовжує наполягати на відставці 
уряду однак, учора відповідна резолюція не знайшла підтримки серед більшості народних 
обранців. Сьогодні ж ранкове засідання майже не розпочалося і трибуна, і президія були 
заблоковані опозиціонерами щоправда, дали можливість Володимиру Рибаку дістатися свого 
спікерського крісла. Він відкрив ранкове засідання і майже одразу його і закрив. І запросив 
голів фракцій до себе на нараду, щоби дійти згоди, як далі працювати у парламенті адже є дуже 
важливе і досі не вирішене і не розглянуте питання це питання Державний бюджет на 
наступний рік. І як стверджують опозиціонери, Кабінет Міністрів і досі не подав відповідний 
законопроект. 

Микола ТОМЕНКО, народний депутат, фракція ВО "Батьківщина": "Новий уряд 
повинен писати бюджет. Чому ми зацікавлені в тому, щоб швидше відбулась відставка, тоді 
треба думати, чи це буде перехідний наступний уряд, який статус наступного уряду, от 
наступний той уряд чи технічний уряд він повинен працювати над бюджетом, над 14 роком і 
далі рухатися. Чим швидше ми пройдемо історію з відставкою уряду, тим швидше буде 
вирішуватись питання бюджету і всі інші". 

Валерія БОГРЕНЦОВА, кореспондент: Натомість, у парламентській більшості 
заявляють, що відповідний документ щодо законопроекту про Державний бюджет на 2014 рік 
він існує, він поданий однак, через блокування опозиціонери сесійної зали вони не можуть 
почати розгляд цього документу. 
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Володимир САЛЬДО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Проект бюджету є. 
Але для того, щоб його розглянути, треба щоб працював парламент. Я вважаю, що парламент 
почне працювати, як тільки закінчиться оце блокування, взагалі незрозуміле, заради чого це 
блокування, можна зразу же буде приступити до розгляду проекту бюджету і затвердити його в 
цьому році". 

Валерія БОГРЕНЦОВА, кореспондент: Нарада у кабінеті спікера Верховної Ради 
Володимира Рибака як журналісти вже закінчилася однак, поки представники усіх фракцій не 
підійшли до журналістів. Повної інформації немає однак, як кажуть у кулуарах, опозиціонери 
стверджують, що вони будуть продовжувати блокувати Верховну Раду. Завтра почнеться 
ранкове засідання традиційно о 10-тій годині ранку. 

Опозиція після невдалої спроби відправити у відставку уряд Азаров заблокувала 

парламентську трибуну  

"Студія "1+1", ТСН 

Юлія БОРИСКО, ведуча: Максимальні емоції, мінімальна працездатність. Нинішнє 
засідання Верховної Ради не встигли відкрити, як довелось закривати. Опозиція заблокувала 
трибуну і обіцяє утримувати блокаду, аж доки Президент своїм указом не звільнить уряд 
Азарова. Серед вимог також воля для заарештованих мирних мітингувальників.  

Ірина ПАВЛЕНОК, кореспондент: Чи не найбільш захищена нині держбудівля в Україні 
– Верховна Рада. Автобуси із спецпризначенцями, заблоковані усі під'їзди і підходи. 
Працівники апарату скаржаться: деяким довелось перелазити через паркан, щоб потрапити на 
роботу. Обмежений доступ, суворий контроль та блокпости на прилеглих вулицях. Не хочеш 
обходити три квартали – стрибай. Якщо міліція не проти. Всередину захищеного периметру 
пускають лише учасників мітингу, скликаного регіоналами. Дорогою на роботу його навідав 
Віталій Кличко. Для цих мітингувальників він – не ідеологічний супротивник, а зірка спорту. 
Фотографуються, беруть автографи. І стають відвертими. Кажуть, на мітингу, щоб підзаробити. 
І стоятимуть довго. Облога зовні, облога всередині. Трибуну заблокувала опозиція. Під 
диригент меншості спікер Рибак провів найкоротше в історії засідання – секунд 20. Вимоги 
такі: уряд Азарова у відставку, Тимошенко звільнити, а також випустити на волю 9-х хлопців, 
яких затримали під час сутичок на Банковій і судять. Допоки все це не буде виконано, опозиція 
обіцяє блокувати парламентську роботу.  

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції "Батьківщина": "Президент має право підписати указ 
про відставку уряду. Або подзвонити Миколі Яновичу Азарову і сказати: Микола Янович, 
покайтесь, пишіть заяву про відставку, і тоді весь уряд іде у відставку". 

Ірина ПАВЛЕНОК, кореспондент: Регіонали вважають: питання відставки уряду уже 
закрите і кличуть за круглий стіл.  

Володимир МАКЕЄНКО, фракція Партії регіонів: "У Верховної Ради є історичні 
момент, коли працювали в Українському домі. Здається, це було третє скликання. Коли ми 
працювали у приміщенні Верховної Ради, але в іншому місці. Тобто Верховна Рада повинна 
працювати. У нас бюджет". 

Ірина ПАВЛЕНОК, кореспондент: Утім усім зрозуміло: знайти вихід із кризи навряд чи 
можна на традиційних парламентських нарадах за зачиненими дверима кабінету спікера. Бо на 
вулицях сотні тисяч мітингувальників, "Беркут" і внутрішні війська, і потерпілі у сутичках 
люди. 

З приводу переслідування активістів, які висловлюють мирний протест, 
висловився напередодні спікер парламенту, Володимир Рибак  

1+1, ТСН (випуск 07:00, повтори – 08.00, 09.00)  

Єгор ГОРДЄЄВ, ведучий: З приводу переслідування активістів, які висловлюють 
мирний протест, висловився напередодні спікер парламенту, Володимир Рибак. На його думку, 
найкраще, що зараз можна зробити влада, це попросити пробачення за використання сили під 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

20 

час розгону мітингів. Глава Верховної Ради переконаний, що діями «Беркуту» має зайнятися 
прокуратура.  

Владимир Рыбак заверил, что вне стен парламента депутаты работать не будут  
Интер, Подробности  

Кристина СУВОРИНА, ведущая: Спикер Верховной Рады сегодня заверил - в случае, 
если блокирование трибуны продолжится, вне стен парламента депутаты собираться не будут. 
А к завтрашнему утру оппозиция подготовит список вопросов, которые необходимо решить. 

Владимир РЫБАК, Председатель Верховной Рады Украины: "В п’ятницю приїде 
президент, у мене буде зустріч з президентом, ті питання, які треба розглянути з президентом, 
то я буду просити і ми зустрінемось з опозиційними фракціями, будемо розглядати ті питання, 
які є". 

Сьогодні чи не най коротше засідання у Верховній Раді  

Ірина БАГЛАЙ, кореспондент: Сьогодні чи не най коротше засідання у Верховній Раді - 
тривало хвилину. Опозиція заблокувала трибуну, фракції проводили збори на своїх робочих 
місцях. До них підходив спікер Володимир Рибак. Вів переговори. І ось чим це закінчилося.  

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради: «Шановні народні депутати. В зв'язку з 
ситуацією, з неможливістю зараз провести сесію Верховної ради я ранкове засідання оголошую 
закритим. Завтра о десятій годині ми продовжимо засідання Верховної ради України». 

Ірина БАГЛАЙ, кореспондент: Опозиція заявляє, що блокуватиме доки її вимоги не 
будуть задоволені. А у Партії регіонів говорять про консультації, також не виключають 
можливості проведення засідання поза цими стінами. У крайньому випадку. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, народний депутат, лідер фракції «Батьківщина»: «Наші дві ключові 
вимоги: до парламенту - це відставка уряду і зупинка політичних переслідувань, звільнення 
Юлії Тимошенко і звільнення оцих дев'яти людей, по відношенню до яких прийняті судові 
рішення під копірку, а також трьох активістів, які були попередньо затримані, - залишаються. І 
саме тому заблокований парламент».  

Володимир МАКЕЄНКО, народний депутат України, фракція Партії регіонів: «Ми 
перемогли на виборах, сформували свій уряд, несем відповідальність перед країною і своїм 
виборцем. Це наші ризики, це наш уряд. Подобається він, не подобається, шановні, - наступні 
вибори - перемагайте, формуйте уряд, що завгодно. Це державна установа, вона не належить ні 
опозиціонерам, ні жодній фракції. Це Верховна рада держави України, яка повинна приймати і 
діяти далі». 

Ірина БАГЛАЙ, кореспондент: На цю хвилину журналісти чекають на брифінг спікера 
Володимира Рибака. 

Верховна Рада не переїжджатиме з будівлі на Грушевського для проведення 

виїзних засідань, і підстав для дострокових парламентських виборів немає  

Ольга БОНДАРЧУК, ведуча: Верховна Рада не переїжджатиме з будівлі на 
Грушевського для проведення виїзних засідань, і підстав для дострокових парламентських 
виборів немає. Так вважає спікер Володимир Рибак. Він повідомив, що по поверненні 
президента з Китаю запропонує провести зустріч глави держави з опозиційними лідерами. А 
вже на ранок 5 грудня лідери парламентських фракцій домовились підготувати перелік 
проблемних питань для обговорення. 

Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив - засідання поза межами 

будинку парламенту проводити не збирається  

Перший діловий, Новини  

Анастасія МАРЧЕНКО, ведуча: Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, 
засідання поза межами будинку парламенту проводити не збирається. При наймі поки що. 
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Лише за умови потреби ухвалити бюджет на наступний рік. Хоча сам Спікер не відкидає, що 
почати новий рік країна ризикує і без головного фінансового документа. 

Голова Верховної Ради Володимир Рибак виключає можливість виїзних засідань  

ТВі, Сьогодні  

Андрій ГОДОВАНЕЦЬ, ведучий: Голова Верховної Ради Володимир Рибак виключає 
можливість виїзних засідань. Одного разу він вже на таке пішов у квітні, коли Рада працювала у 
будівлі комітетів. Спікер парламенту розраховує, що влада з опозицією таки знайдуть 
компроміс, і не бачить передумов для розпуску Верховної Ради.  

Наталка ЛЯТУРИНСЬКА, ведуча: А привід початку масових протестів – Угода про 
асоціацію між Україною та ЄС, - за його словами, може бути підписана вже після Нового року. 
Призупинення євроінтеграційного курсу, - каже Рибак, - було тимчасовим, з огляду на 
економічні проблеми. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Думаю, що після Нового року 
буде узгоджений час, і Угода така буде підписана. І переговори в трьохсторонньому режимі, я 
думаю, будуть в найближчий час проведені. Тому що і Росія не заперечує, і Європейський союз 
не заперечує. Якраз всі ці питання будуть узгоджені". 

Держбюджет на наступний рік готовий на 97%. Про це повідомив Голова 

Верховної Ради Володимир Рибак  
БТБ, Новини  

Оксана ГУТЦАЙТ, ведуча: Держбюджет на наступний рік готовий на 97%. Про це 
повідомив Голова Верховної Ради Володимир Рибак. За його прогнозами, уряд подасть проект 
державного кошторису наприкінці грудня, адже ще триває узгодження деяких параметрів 
документа. У такому разі в січні Україна житиме за минулорічними розрахунками.  

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Є позиції, цифри, які, на базі 
яких, розрахунки проводяться. Тому, я думаю, що десь в 20 числах узгодять ці цифри уряд і 
бюджет тоді вони представлять у Верховну Раду повністю узгоджений по всім цифрам». 

Парламентська більшість та опозиція сьогодні порозуміння так і не знайшли  

Оксана ГУТЦАЙТ, ведуча: Парламентська більшість та опозиція сьогодні порозуміння 
так і не знайшли. Меншість продовжує наполягати на відставці уряду та обіцяє блокування усіх 
державних установ. Регіонали ж замислюються над самостійною роботою та виїзних 
засіданнях.  

Кореспондент: Ранкове засідання Верховної Ради ще не відкрилось, а опозиція вже 
заблокувала трибуну. Вимога меншості залишається незмінною – відставка уряду. Вчора 
депутати її не підтримали. Опозиція, яка не спромоглася зібратися навіть 200 голосів, тепер 
вимагає розпуску Кабміну від Президента.  

Арсеній ЯЦЕНЮК, голова фракції ВО "Батьківщина": "Ми чітко заявили про те, що 
парламент повинен відправити у відставку уряд. До того моменту, доки уряд не відправлений у 
відставку, парламент працювати не буде". 

Кореспондент: Регіонали вкотре намагаються переконати опозиційних колег: відставка 
Кабінету міністрів лише загострить ситуацію та послабить позиції нашої держави на 
міжнародній арені, тим більше, що зараз уряд веде переговори з Євросоюзом, Росією та МВФ.   

Володимир ОЛІЙНИК, народний депутат України, фракція Партії регіонів: "Якби 
побачили, що приїхали тимчасово виконуючі обов’язки членів уряду, їм би сказали – ви не є 
стороною для переговорів. Повинні приїхати члени уряду, і ми тут би мали провал. Тому з цих 
мотивів ми не приймали це рішення, оскільки воно є небезпечним". 

Кореспондент: Компроміс шукали на нараді у спікера парламенту Володимира Рибака, 
але півторагодинний діалог результату не дав. Тепер опозиція обіцяє блокувати роботу не лише 
Верховної Ради та Кабінету міністрів, а й інших державних установ.  
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Олег ТЯГНИБОК, лідер фракції "Свобода": "Блокування державних органів влади буде 
постійно продовжуватися. Ми демонструємо процес, ми не даємо тій владі працювати. Оце є 
наша мета, мета наших акцій". 

Кореспондент: Наслідки ж таких акцій, - кажуть у більшості, - позначиться насамперед 
на кишені звичайних українців, бо ж фінансувати наведення ладу в державі доведеться за 
бюджетні кошти, а блокування органів влади та заклики до страйків не сприяють ефективній 
роботі економіки.  

Михайло ЧЕЧЕТОВ, народний депутат України, фракція Партії регіонів: "Это все 
деньги, это миллионы денег надо будет на восстановление майдана, на чистку, там же все 
палатки ставили, значит, плитку повыбивали, это все надо ремонтировать, Киевсовет надо 
ремонтировать, Жовтневый надо ремонтировать, надо ремонтировать этот Дом профсоюзов. 
Это ж все будет за счет кого, из кармана кого будет браться? Из кармана налогоплательщиков. 
Их эти гульбища оплатят простые люди". 

Кореспондент: Окрім цього, перед парламентом стоять нагальні питання – треба 
ухвалювати кошторис на наступний рік та інші важливі для країни законопроекти. Регіонали не 
виключають виїзних засідань.  

Володимир МАКЕЄНКО, народний депутат України, фракція Партії регіонів: "У 
Верховної Ради є історичні моменти, коли працювали в Українському домі, здається, це було 
третє скликання, коли ми працювали у приміщенні Верховної Ради, але в іншому місці. 
Верховна Рада повинна працювати, у нас бюджет, треба його приймати".  

Кореспондент: Утім, голова Верховної Ради Володимир Рибак все ще має надію, що 
сторони таки домовляться. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Я буду все робити, щоб об’єднати 
парламент, щоб об’єдналася Україна, і я думаю, що за декілька днів ми знайдемо порозуміння 
між опозицією і депутатами, які підтримують владу". 

Кореспондент: Консультації продовжаться вже завтра. 

Верховна Рада заблокована  

5 канал, Час новин  

Світлана ЛЕОНТЬЄВА, ведуча: Верховна Рада заблокована. Опозиція взяла в облогу 
парламентську трибуну. Спікер Володимир Рибак відкрив і закрив засідання. І покликав лідерів 
фракцій до себе на нараду. Валерія, то які прогнози? Коли депутати зможуть стати до роботи? 

Валерія БОГРЕНЦОВА, кореспондент: Насправді це питання складне, адже народні 
обранці поки не можуть дійти якогось рішення. Опозиція продовжує наполягати на відставці 
уряду однак, учора відповідна резолюція не знайшла підтримки серед більшості народних 
обранців. Сьогодні ж ранкове засідання майже не розпочалося і трибуна, і президія були 
заблоковані опозиціонерами щоправда, дали можливість Володимиру Рибаку дістатися свого 
спікерського крісла. Він відкрив ранкове засідання і майже одразу його і закрив. І запросив 
голів фракцій до себе на нараду, щоби дійти згоди, як далі працювати у парламенті адже є дуже 
важливе і досі не вирішене і не розглянуте питання це питання Державний бюджет на 
наступний рік. І як стверджують опозиціонери, Кабінет Міністрів і досі не подав відповідний 
законопроект. 

Микола ТОМЕНКО, народний депутат, фракція ВО "Батьківщина": "Новий уряд 
повинен писати бюджет. Чому ми зацікавлені в тому, щоб швидше відбулась відставка, тоді 
треба думати, чи це буде перехідний наступний уряд, який статус наступного уряду, от 
наступний той уряд чи технічний уряд він повинен працювати над бюджетом, над 14 роком і 
далі рухатися. Чим швидше ми пройдемо історію з відставкою уряду, тим швидше буде 
вирішуватись питання бюджету і всі інші". 

Валерія БОГРЕНЦОВА, кореспондент: Натомість, у парламентській більшості 
заявляють, що відповідний документ щодо законопроекту про Державний бюджет на 2014 рік 
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він існує, він поданий однак, через блокування опозиціонери сесійної зали вони не можуть 
почати розгляд цього документу. 

Володимир САЛЬДО, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Проект бюджету є. 
Але для того, щоб його розглянути, треба щоб працював парламент. Я вважаю, що парламент 
почне працювати, як тільки закінчиться оце блокування, взагалі незрозуміле, заради чого це 
блокування, можна зразу же буде приступити до розгляду проекту бюджету і затвердити його в 
цьому році". 

Валерія БОГРЕНЦОВА, кореспондент: Нарада у кабінеті спікера Верховної Ради 
Володимира Рибака як журналісти вже закінчилася однак, поки представники усіх фракцій не 
підійшли до журналістів. Повної інформації немає однак, як кажуть у кулуарах, опозиціонери 
стверджують, що вони будуть продовжувати блокувати Верховну Раду. Завтра почнеться 
ранкове засідання традиційно о 10-тій годині ранку. 

Народні депутати перенесли засідання на Майдан  

ICTV, Факти  

Олена ФРОЛЯК, ведуча: Народні депутати перенесли засідання на Майдан. Переговори 
лідерів фракцій закінчилися нічим. Всі чекають на повернення президента з Китаю. Голова 
Верховної ради обіцяє їм організувати зустріч з главою держави у п'ятницю, і там обговорити 
всі важливі позиції. Спікер парламенту гарантує незастосування сили до учасників акцій, 
повторення суботніх подій, за його словами виключене. Проте Володимир Рибак не відкидає 
зриву бюджетного процесу. Депутати, через політичну кризу можуть не встигнути 
проголосувати законопроект до кінця року. 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Рада в облозі. Спецавтобуси перекрили 
підступи до парламенту. Опозиція заблокувала трибуну. Вимоги незмінні: відставка уряду та 
нові вибори президента і парламенту. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції ВО «Батьківщина»: «До того моменту, поки Віктор 
Янукович не перестане займатися Китаєм, і не почне займатися економічною і політичною 
обстановкою, яку він створив в Україні, парламенту тут немає що робити». 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Спікер Володимир Рибак проводить короткі 
переговори в парламенті. Висновок невтішний – роботи не буде. Рибак закрив засідання і 
запросив на нараду. Лідери фракцій вперше сіли за стіл переговорів за останні два тижні. 
Результат нульовий. Олег Тягнибок заявив про розширення географії протесту і порадив 
опонентам піти в народ.  

Олег ТЯГНИБОК, лідер фракції ВО «Свобода»: «Вони не відчувають настрою людей. Я 
би порекомендував, щоб вони походили трошки поспілкувалися, навіть не з протестуючими, не 
з тими людьми, які стоять на Майдані, походіть так, по вулицях міста, понадягайте собі 
капюшони, окуляри вдягніть, і тоді відчуєте справді момент». 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Порадою Тягнибока скористався Кличко. Він 
прийшов на мітинг регіоналів. Їх сцену встановили перед парламентом. І на цей мітинг можна 
було потрапити лише за спец перепустками. Віталій Кличко агітував змінити Майдан. 

Віталій КЛИЧКО, лідер фракції партії УДАР: «Частина цих людей, люди з промитими 
мозгами, які дуже задоволені, як кажуть, що у них нормальні пенсії, вони нічого не хочуть 
міняти, вони стовідсотково довіряють Партії регіонів, а частина з цих людей – студенти, вони 
відверто казали, що дуже тяжко жити, і якимось чином потрібно заробляти». 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Регіонали не відкидають – за потреби можуть 
зібрати більшість в іншому приміщенні. Але спікер проти. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної ради України: «Нікуди я їхати з цієї будівлі і 
проводити засідання не збираюся». 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Володимир Рибак впевнений, що компроміс 
знайдуть. Він навіть заявив, що нову дату укладання Угоди про Асоціацію назвуть уже до кінця 
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року. Формально, саме через зрив євроінтеграції опозиція вимагає відставки прем’єра і 
Президента. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної ради України: «Зараз ми узгодимо це питання, я 
думаю, що після нового року буде узгоджено час і угода така буде підписана». 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: На цьому тижні роботи не буде. З Китаю 
Президент повертається у п’ятницю. На цей день Володимир Рибак спробує організувати 
зустріч Віктора Януковича з лідерами опозиції. 

Найкоротше засідання парламенту – всього кілька хвилин  

Петро ДЕМ’ЯНЧУК, ведучий: І найкоротше засідання парламенту – всього кілька 
хвилин. Спікер Володимир Рибак його відкрив. І одразу ж закрив. Депутати від опозиції 
заблокували президію і трибуну. Там перебуває близько 50 депутатів від фракції 
«Батьківщина». Крім того, вони і від «Батьківщини», і від «Удару» зайшли і в ложу міністрів. 
Спікер призначив наступне засідання завтра на десяту дня. І у ці хвилини в парламенті триває 
консультації. Про останні події розкаже Володимир Горковенко. 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Верховна Рада, як і Кабмін в облозі. Що ще 
вчора автобусники приїхали міліціонери стояли по вулиці Грушевського, там буквально за 
кілька метрів від приміщення Верховної Ради. То сьогодні ці автобуси стоять за квартал від 
Верховної Ради вже по вулиці Інститутській. Можна пройти до Верховної Ради лише за спец 
перепустками, та журналістам, та народним депутатам. В той же час опозиціонери заблокували 
трибуну Верховної Ради. Дійсно, це засідання було найкоротшим. Володимир Рибак відкрив 
роботу Верховної Ради, і одразу її закрив. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Закрити? В зв’язку із ситуацією, з 
неможливістю зараз провести сесію Верховної Ради, я ранкове засідання оголошую закритим». 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Лідери фракції радилися більше години. І 
дійшли і ні до чого не домовилися. Про це заявили лідери опозиційних фракцій. Зокрема, Олег 
Тягнибок повідомив, що на його думку, складається враження, що влада не помічає 
передреволюційного стану в країні.  

Олег ТЯГНИБОК, голова фракції ВО «Свобода»: «Ми не почули сьогодні в кабінеті 
Голови Верховної Ради, що вони розуміють, що робиться зараз в державі. Таке враження, що 
вони всі на Марсі там десь сидять. В себе там позакривалися. Між собою спілкуються. Вони не 
відчувають настрою людей. Понадягайте собі капюшони, окуляри вдягніть, і тоді відчуєте 
справжній момент».  

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Порадою Олега Тягнибока скористався 
Віталій Кличко, що правда без окулярів і капюшону він вийшов до мітингувальників, які 
прийшли на мітинг під Верховну Раду захищати Партію регіонів, і поспілкувався з 
мітингувальниками.  

Віталій КЛИЧКО, голова фракції політичної партії «Удар»: «Я спілкувався з людьми, які 
там стоять. Частина цих людей люди з промитими мозгами, які дуже задоволені. Вони кажуть, 
що в них нормальні пенсії. Вони нічого не хочуть міняти. Вони стовідсотково довіряють Партії 
регіонів. А частина всіх людей студенти, вони відверто казали, що дуже тяжко жити, і якимось 
чином потрібно заробляти». 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Лідери опозиційних фракцій заявили про те, 
що вони блокуватимуть роботу Верховної Ради доти, доки уряд не буде відправлено у 
відставку. Водночас регіонали не виключають, що якщо таке блокування продовжиться, то 
вони будуть змушені ухвалювати бюджет на наступний рік на виїзному засіданні. 

Володимир МАКЕЄНКО, народний депутат України, фракція Партії регіонів: «Якщо 
буде необхідно провести виїзне засідання приміщення Верховної Ради для прийняття 
державного бюджету України, ми над цим питанням будемо радитися». 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Оскільки переговори закінчилися 
безрезультатно, то депутати не виключають, що роботи не буде у депутатів і завтра. 
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Верховна Рада заблокована  

24 канал, Новини  

Кореспондент: Опозиція заблокувала Верховну Раду. Ранкове засідання парламенту 
тривало кілька хвилин. Сесію відкрили і одразу закрили. Опозиція заблокувала трибуну. Як далі 
працювати - депутати не вирішили. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради: "У зв'язку з ситуацією, неможливістю зараз 
провести сесію Верховної Ради я ранкове засідання оголошую закритим". 

Кореспондент: За півгодини кулуари парламенту спорожніли. Лідери фракцій за півтори 
години перемовин так і не дійшли компромісу. Опозиція наполягає на відставці уряду через 
придушення Євромайдану. 

Олег ТЯГНИБОК, лідер фракції "Свобода": "До завтра ми розходимося. Завтра будемо 
продовжувати консультації хоча насправді ну, як такі консультації вести, також немає 
особливого сенсу. Зараз можуть бути розмови тільки конкретні". 

Арсеній ЯЦЕНЮК, голова фракції "Батьківщина": "Наша вимога до парламенту одна і 
чітка – прийняти рішення про відставку уряду, якщо не у парламенті, то нехай Партія регіонів 
звертається до Президента. Він за Конституцією має право відповідний Указ про відставку 
Кабінету Міністрів України". 

Кореспондент: Регіонали виконувати вимоги опозиції не збираються. Мовляв, економіка 
країни - в кризі. 

Володимир ОЛІЙНИК, народний депутат, фракції Партії регіонів: "Сьогодні хитка 
економічна ситуація і Президент ви знаєте, сьогодні в Китаї і підписується документи, які 
дозволяють України отримати близько 10 мільярдів інвестицій. Коли відставка уряду на фоні 
переговорів підписання угод, повірте Китай і люба країна сказала б стоп: у вас є проблеми, 
розберіться". 

Кореспондент: Якщо опозиція не передумає та блокуватиме трибуну й надалі - регіонали 
обіцяють провести виїзне засідання. 

Володимир МАКЕЄНКО, народний депутат України, фракція Партії регіонів: "Досвід 
Верховної Ради в іншому приміщенні є. Це раніше було. Я пам’ятаю ІІІ скликання, в 
Українському домі, всі ви бачили у приміщенні на вулиці Банковій. Це приміщення Верховної 
Ради. Ми зараз будемо радитися і шукати вихід з цього положення тому що Верховна Рада 
повинна працювати". 

Кореспондент: Вчора, як відомо, у парламенті голосували за відставку уряду. Але 
голосів на це рішення не вистачило. Сьогодні до вимог опозиції додалась ще одна - припинити 
політичні переслідування активістів Євромайдану. 

Володимир Рибак запевнив – виїзних засідань Верховної Ради не буде  

UBR, Новини  

Ігор ПУПКОВ, ведучий: Спікер Володимир Рибак запевнив – виїзних засідань Верховної 
Ради не буде. Сесію проводитимуть у стінах парламенту. Микола Азаров заявив, що уряд 
готовий сісти за стіл переговорів із опозицією вже завтра. Але для цього потрібно розблокували 
всі адмінбудівлів. Прем’єр повідомив про це сьогодні на зустрічі із генеральним секретарем 
Ради Європи Торбйорном Ягландом. Глава Кабміну ще раз запевнив, що Україна йде 
європейським шляхом, і уряд готовий включити представників опозиції до делегації, яка 
найближчим часом вирішує до Брюсселя. Тим часом до Бельгії сьогодні поїхала так звана 
технічна місія від України на чолі із заступником голови НБУ Миколою Удовиченком аби 
розпочати переговори з ЄС. 

Засідання Верховної Ради закінчилося, так і не розпочавшись  

 

Кореспондент: Засідання Верховної Ради закінчилося, так і не розпочавшись. Ще до його 
відкриття депутати від опозиції заблокували трибуну. Частина зайняла президію і ложу уряду, 
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після чого спікер Парламенту Володимир Рибак закрив пленарне засідання. Як сказав сам – у 
зв’язку з неможливістю провести його. А наступне розпочнеться у четвер о 10 годині ранку. 
Депутати ж від опозиції заявили, що розблокують роботу Верховної Ради лише тоді, коли 
Кабмін піде у відставку, припиняться політичні переслідування і звільнять Юлію Тимошенко.  

«Навіть після того, як голова Верховної Ради оголосив про закриття пленарного 
засідання, не всі депутати залишили сесійну залу. Народні обранці кажуть – залишатимуться 
тут, поки влада не виконає їх вимоги. Тим часом, у фракції Партії регіонів кажуть – в історії 
Парламенту були випадки, коли засідання Верховної Ради відбувалися і в інших приміщеннях. 
Нагадаю, народні депутати досі не ухвалили державний бюджет на наступний рік. А зараз в 
кабінеті голови Верховної Ради тривають консультації з лідерами фракцій. Після цього спікер 
обіцяв вийти і поспілкуватися з журналістами». 

Найкоротший пленарний день Верховної Ради  

ТРК Ера. Підсумки  

Віталій ДЯЧУК, ведучий: Найкоротший пленарний день Верховної Ради. Вперше за всю 
історію засідання парламенту тривало менше хвилини. Далі, продовжилося блокування 
трибуни, переговори і пошук провокаторів. Чим займалися депутати у неробочій Раді, дивіться 
у наступному сюжеті.  

Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Тут лунає музика і майорять прапори Партії 
регіонів. Під парламентом проходить Анти Євромайдан. Під пильним оком міліції тут 
мітингують противники євроінтеграції. У стінах Верховної Ради теж бурхливі події. Від самого 
ранку опозиція продовжує блокаду трибун. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Засідання Верховної Ради 
України, я оголошую відкритим. У зв’язку з ситуацією, з неможливістю зараз провести сесію 
Верховної Ради, я ранкове засідання оголошую закритим».  

Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: У Батьківщині кажуть, доки працює уряд Миколи 
Азарова, цей парламент працювати не буде. Серед нових вимог опозиції – звільнення 9 
активістів Євромайдану, яких Шевченківський суд столиці засудив на 2 місяці. Серед 
затриманих журналісти, підприємці та батько багатодітної родини. Жодного з обвинувачених 
судді не дозволили взяти на поруки, кажуть депутати.  

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер ВО Батьківщина: «Вдумайтесь в абсурд. В рішенні, кожний, 
який засуджений судом, має однакову суму грошей у кишені, однаково одягнений і одні і ті 
самі свідки, які начебто бачили, що ці люди били. І свідки – це Беркут».  

Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Перемовини за круглим столом у кабінеті голови 
Верховної Ради нічого не дали. Опозиція пішла на Євромайдан. А тим часом, регіонал 
Володимир Олійник розповів, що нібито на Майдані готуються нові провокації. Інформація, 
каже регіонал, із надійних джерел.  

Володимир ОЛІЙНИК, фракція Партії регіонів: «І тому обговорюється питання про 
вбивство когось на Майдані, або підкинути труп. І в контексті останніх заяв про те, що є цілий 
список тих осіб, які зникли без весті, але самі організатори цього Майдану не називають цих 
осіб, це викликає велику тривогу».  

Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Хто писав страшний сценарій, у Партії регіонів 
теж знають. Кажуть, це грузинські піар-технологи.  

Володимир ОЛІЙНИК, фракція Партії регіонів: «Це Жабнідзе, Зангаладзе, Какуля, це 
Баранідзе. Так-так, це прокурори, це високопосадовці, які знають, як дати технологічні поради 
щодо загострення ситуації».  

Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: В опозиції звинувачення влади відкинули. Там 
серйозних провокацій не очікують до 6 грудня, бо ж в ці дні у Києві буде проходити засідання 
Ради безпеки і співробітництва у Європі. Водночас, опозиційні депутати продовжують пошук 
людей, зниклих під час акцій на Євромайдані. 
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Опозиція заблокувала трибуну Верховної Ради  

СТБ, Вікна-новини  

Віта ЄВТУШИНА, ведуча: Депутати сьогодні так і не запрацювали. Засідання не встигло 
розпочатися, як опозиція заблокувала трибуну Верховної Ради. Парламентарі кучкувалися 
групками по фракціях. Спікер ходив від одних до інших. Спочатку про щось перемовлявся з 
регіоналами, а потім з лідером опозиції. Сходяться в одному – після того як відставку Кабміну 
тут провалили, напругу в країні в самій лише сесійній залі не вирішити. Слово за Президентом. 
Тому опозиційні вимоги передали спікеру, аби він віддав їх Президентові. А засідання закрили 
одразу ж, як відкрили.  

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Засідання Верховної Ради України 
я оголошую відкритим. У зв'язку із ситуацією, з неможливістю зараз провести сесію Верховної 
Ради я ранкове засідання оголошую закритим". 

Засідання Верховної Ради було закрите одразу після початку  

ТРК Киев, СТН. Новини  

Олекса КІБКАЛО, ведучий: Засідання Верховної Ради було закрите одразу після 
початку. Відкривши засідання, Володимир Рибак зазначив, що пропонує оголосити перерву, а 
лідерам фракцій - зібратися у кабінеті голови парламенту. Опозиція стала вимагати закриття 
засідання. Спікер оголосив, що у зв'язку з неможливістю провести сесію, ранкове засідання 
закрите. Наступне відбудеться завтра о 10.00. 

Сергій Соболєв:  «Спочатку повинне бути покаране зло: Захарченко, відставка 

Азарова»  

Радіо Свобода, Ваша Свобода 

Гості «Вашої Свободи»: народні депутати Віктор Бондар (Партія регіонів), Сергій 
Соболєв («Батьківщина»), Валерій Карпунцов (УДАР). 

Інна Кузнецова: Пане Бондар, я знаю, що Ви засуджували застосування сили у ніч на 
суботу. Як Ви думаєте, як розвиватимуться події далі? 

Віктор Бондар: Я сьогодні з трибуни виступив. Ми чітко скачуємося по російському 
сценарію, коли хочуть розвалити діючу систему будь-якого керівництва країною, щоб був 
нелегітимний уряд, нелегітимний парламент, розвалити країну, привести її у ситуацію, коли 
через півроку ми опинимося в одних виборах, потім у других, економіка розвалена. Ми, по суті, 
скотимося до Путіна просто в обійми. 

Щоб з цієї ситуації вийти, нам треба не відрізати у першу чергу шлях у Європу. Як це 
зробити? Сьогодні маємо вийти на переговори нормально з європейським співтовариством про 
відновлення питання щодо підписання асоціації. Це раз. 

Друге. У парламенті треба зберегти робочу ситуацію, щоб не було такого, що завтра 
парламент буде нелегітимний, його просто будуть не поважати, він не буде працювати. 

Третє. Треба покарати всіх тих, хто мав стосунок до розгону мітингу, до розгону дітей, 
до побиття дітей, журналістів, людей, які прийшли на мирні заходи, а їх просто по-звірячому 
побили і по-звірячому покарали. Що для цього потрібно? Заслухати звіт генпрокурора, 
конкретно хто, що, які прізвища, хто давав команди, як відбувалося. Конкретно, щоб була 
відповідальність цих людей. Тоді можна викручувати ситуацію, тоді можна дати людям реальну 
відповідь, хто це робив, як і яким чином. 

А далі – питання відставки уряду. 

– А у нас виходить так, що навпаки. 

Віктор Бондар: У нас навпаки. 

Якщо ми зараз питання винесемо у залу (те, що я хотів сьогодні донести депутатам), 
воно буде сьогодні стовідсотково провалене. Потім уряд буде мати для себе преференцію на 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

28 

ціле засідання, на півроку чи на рік, я не пам’ятаю, по регламенту, що не можна взагалі 
розглядати питання їхньої відповідальності, взагалі не можна викликати і заслуховувати їхні 
звіти. Ми просто отримаємо ситуацію, коли випустили пар, по уряду нічого не прийняли, і не 
будемо знати, що людям сказати, для чого ми це робили, бо голосів немає зараз. 

– Чи дослухався хтось до цієї Вашої пропозиції? Як Ви бачите, чи будуть переговори? 

Віктор Бондар: Зараз намагаються щось говорити. Я думаю, що, може, почули. Бо 
інакше просто це провальне голосування – всі підуть кожен у свою сторону, а далі буде тільки 
нарощуватися народне протистояння. Буде просто реально бунт, який закінчиться невідомо 
чим. 

– Скільки часу можуть тривати ці переговори, на Ваш погляд? 

Віктор Бондар: Я думаю, що впродовж тижня-двох уся ситуація може бути розв’язана. 

– Тобто, люди будуть стояти на Майданах і блокувати кожен день чи пікетувати кожен 
день? 

Віктор Бондар: Швидше, не закінчиться ситуація. Швидше, не закінчиться. Я не хочу 
обманювати. Реально ситуація дуже складна. Ви бачите, прийняти рішення по відставці уряду – 
це теж має бути політичне рішення, в першу чергу президента. Бо практично 100% уряду 
президент призначає. Парламент може проголосувати, а президент їх позалишає виконувачами 
обов’язків. Тобто, це має бути політичне рішення, коли воно визріє, щоб усі зрозуміли, що 
іншого варіанту немає, крім як відставка уряду. 

– Президент сьогодні летить до Китаю. Ви кажете, що ситуація складна і визріває. 
Наскільки прийнятно, що президент залишає країну у таких тяжких обставинах? 

Віктор Бондар: Я чув про цей візит, що на рік у Китаї буває кілька державних візитів. І 
начебто це є ключова проблема, що якщо зараз не використати цей момент, з Китаєм потім не 
буде можливості провести офіційні переговори, офіційний візит. 

Що насправді відбувається? Я не знаю. Яка мета візиту? Я не знаю. І які реальні 
обставини візиту? Теж не знаю. Тому подивимося по підсумках, яка була необхідність нагальна, 
тоді будемо робити висновки. Поки важко сказати. Прийняв рішення відлітати, то я думаю, на 
2-3 дні без нього тут тим більше нічого не вирішиться.   

– Станом на вчора говорили про те, що нібито готові вийти з Партії регіонів бодай 20 
осіб, у тому числі очікували на відставку голови адміністрації Сергія Льовочкіна. Сьогодні це 
все затихло. Тому що ще вчора пан Льовочкін сказав, що його відставка не прийнята. І сьогодні 
з трибуни Верховної Ради було оголошено про вихід з Партії регіонів лише двох нардепів. 

Віктор Бондар: Зрозумійте, на сьогоднішній день взяли практично всі паузу. З 
депутатами учора сиділи, говорили. Чоловік 15-20. Прийняли рішення зробити паузу на цей 
тиждень-два, дати можливість ситуації вийти з кризи, проголосувати всі необхідні рішення, 
щоб Рада залишилися легітимною, не розваленою. 

Бо якщо вийде  20-30 чоловік, це значить, що розвалюється діюча коаліція, це значить, 
що будуть прийматися якісь неадекватні рішення з боку усіх, хто має до того стосунок. Можна 
просто завести парламент у штопор і ніколи його звідти не витягнути. І просто піде все трам-
тарарам. Уряду немає, немає парламенту, і країна скотилася у незрозуміло який стан. 

А хто буде відповідати за цей період зараз (грудень, січень, лютий) за все, що 
відбувається в економіці? Що зараз буде відбуватися з енергетикою, у комунальному 
господарстві? Ситуація дійсно важка. 

– Будемо бачити, як вона розвиватиметься. 

Пане Соболєв, представники Партії регіонів говорять, що у будь-якому разі нічого не 
готове і потрібно домовлятися. Чи проходять ці перемови? 

Сергій Соболєв: Ми зрозуміли, як вони домовляються – кийками по голові. Ви знаєте, 
час таких переговорів ще не наступив. Спочатку повинне бути покаране зло: Захарченко, 
відставка уряду Азарова, а після цього ми сідаємо за стіл переговорів, щоб визначити, коли 
буде дата дострокових президентських виборів. Це і може бути предметом переговорів. Все 
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інше – це просто відтягування часу і нагнітання ситуації. Коли, я не виключаю, вулиця вже 
майже виходить з-під контролю. 

Тому я думаю, якщо Партія регіонів цього ще не зрозуміла, вона дуже швидко це 
зрозуміє. Оскільки ті десятки тисяч людей, які зараз є, і ті, які приходять на мітинги опозиції, я 
думаю, що найяскравіша характеристика того, що революція вже дозріла. 

– Для відставки ви зараз не наберете голосів саме тому, що, очевидно, якихось 
домовленостей і не досягли. 

Сергій Соболєв: Парадокс у тому, що за відставку повинна ратувати Партія регіонів. 
Тому що це в їхніх інтересах, принаймні, у такий спосіб трошки розрядити ситуацію в країні. 

Уявіть собі, якщо на сьогоднішній день не буде проголосована відставка Азарова, 
залишаються на своїх посадах Захарченко, то й же Азаров, які прямо віддавали накази бити 
студентів, я думаю, що це тільки погіршить ситуацію для будь-яких переговорів. Бо переговори 
повинні починатися з чистого листка. А таким чистим листком  є відставлений уряд і покарані 
ті, хто віддавав злочинні накази. Перш за все Захарченко. 

– Віктор Бондар, представник Партії регіонів, говорив про те, що в першу чергу потрібно 
було заслухати генпрокурора, аби він і той же самий пан Захарченко  пояснили Верховній Раді, 
що відбувалося і як відбувалося. 

Сергій Сооболєв: Мені не треба нічого пояснювати. Я був у гущині подій, коли били  ні 
в чому неповинних жінок, старих людей. Я це бачив очевидно.  А те, що не міг побачити у той 
момент, я дуже добре побачив завдяки українським ЗМІ, закордонним ЗМІ. Це кілометри і  
кілометри плівок звірячого побиття спочатку студентів в ніч з п’ятниці на суботу, а потім 
звіряче побиття людей після того, як провокатори Банкової пробували влаштувати бійку. 

Тому я не знаю, про що мені буде доповідати генпрокурор. Я думаю, що мільйони 
наших громадян є очевидцями і бачать усе чудово. Тут уже треба ухвалювати рішення, бо може 
бути пізно. 

– А які конкретно пропозиції, крім відставки? Чи готові ви зараз прийняти 
відповідальність на себе (я маю на увазі опозиційні фракції) за те, що коїться в країні? Чи є 
конкретний план дій, окрім того, щоб усіх звільнити? 

Сергій Соболєв: Відставка уряду – це відповідальність. Після відставки буде слідувати 
формування нового уряду, який терміново почне програму наведення порядку в країні, зупинки 
розкрадання бюджетних коштів, накінець розробки реалістичного бюджету і ухвалення таких 
необхідних рішень, які стосуються кожного з нас. 

Тому, я думаю, тут ситуація очевидна, що відставка – це дійсно початок великої 
реформи  в уряді і в програмі діяльності уряду, якої, до речі, за всі ці роки ми так і не почули. 
Тому це не є просто «геть всіх». Це є фактично можливість сформувати уряд, якщо хочете, 
національної довіри, уряд технократів, які повинні вийти на переговори з міжнародними 
організаціями, з ЄС для того, щоб терміново рятувати країну, яка є вже реально у стані дефолту. 

– Ви бачите, що в цьому «уряді технократів» чи в «уряді довіри» можуть бути 
представники Партії регіонів? 

Сергій Соболєв: Це не питання, чиї це представники. Це питання того, чи є це люди 
професійні і чи це не є така ж сама команда крадіїв, яка прийшла в цей уряд Азарова. Я думаю, 
що це є ключове, а не кого він там представляє, той чи інший міністр. 

– А чи ведуться переговори з народними депутатами Партії регіонів про, можливо, 
включення їх чи когось із них у цей уряд «народної довіри» чи в «уряд технократів», щоб ви 
могли здобути підтримку представників Партії регіонів для того, аби уряд пішов у відставку? 

Сергій Соболєв: Партія регіонів не голосує за відставку уряду Азарова з двох причин. 
Перша причина – це те, що це і є та політика, яку вони хочуть далі проводити в Україні, тобто 
через залякування, побиття, нагнітання пристрастей. А друге – це вони чудово розуміють, що 
далі буде відповідальність ключової фігури – Януковича, так званого почесного голови Партії 
регіонів. Саме тому очікувати від Партії регіонів таких кроків навряд чи  можливо. 
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Такі кроки можливі від тих, хто у ці дні заявить про вихід з Партії регіонів і про чітку 
позицію стосовно того, що вони засуджують звіряче побиття і ті методи, якими працює Партія 
регіонів. Отоді можна вести переговори. 

На сьогоднішній день є всього дві заяви. Я думаю, що в подальшому ми зможемо 
повернутися до цього питання, коли ми побачимо, чи ще залишилися хоч якісь паростки 
розуму, хоч якісь паростки совісті в рядах того, що сьогодні називається «Партія регіонів». 

– Тоді, очевидно, ви щось учора проґавили, тому що вчора йшла мова про те, що є 20 
заяв на вихід. 

Сергій Соболєв: Це означає трохи про інше. Це означає про те, що ті, хто, можливо, 
навіть написав заяви, під тиском і під залякуванням їх відкликали. Це не є позиція людини, яка 
є перелякана, будучи нардепом. Тому, якщо людина написала заяву, тим більш бачачи, що 
відбувається в країні, я думаю, що після цього ця людина повинна, принаймні, відстоювати свої 
погляди, а не ховатися від відповідальності. 

– Пане Карпунцов, як Ви розцінюєте те, що відбувається сьогодні у парламенті? Чи 
бачите Ви сьогодні якесь вирішення цієї проблеми? 

Валерій Карпунцов: Звичайно, вирішення може бути. І саме стіни парламенту є тими 
стінами, з яких можуть продукуватися легітимні  рішення. І тому така посилена увага з боку 
провокаторів до цієї будівлі і заклики штурмом брати. 

У даному випадку, якщо не вдасться сформувати депутатів для прийняття рішень у 
Верховній Раді, я маю на увазі відставку уряду, звернення до правоохоронних органів, інші 
тактичні речі, які необхідні, які будуть легітимними, і їх у першу чергу зрозуміють люди, наші 
громадяни, які чекають цих рішень, то, звичайно, ускладниться ця ситуація. Вона буде йти вже 
не правовим шляхом. Хотілося б, щоб цей шлях був революційно-правовий у даному випадку. 

Зараз по настроях депутатів Партії регіонів… Учора були інші настрої. Я так розумію, 
що «штурмові групи» «бойовиків» Партії регіонів попрацювали зі власними депутатами. Ми 
бачимо наочні приклади і того ж Віктора Бондаря, і інших депутатів, які вчора заявляли навіть 
публічно одну позицію, а сьогодні вже заявляють іншу. З ними «попрацювали» зі сторони сили. 

– Що значить «сторона сили» у Вашому розумінні? 

Валерій Карпунцов: Я зараз не буду прямо наводити ці методи, тому що вони мерзенні 
(про них описувалося у ЗМІ, зокрема електронних) – вдаються до насильства, прямого 
насильства у даному випадку. І тут на сьогодні треба дати зрозуміти у тому числі і колегам з 
Партії регіонів, які налаштовані виходити з фракції, що ми їх захистимо, що люди їх захистять у 
разі, якщо вони будуть приймати  правомірні рішення на користь нашої громади, на користь 
громадян, які прийшли під Верховну Раду з чіткими і конкретними вимогами: у відставку той 
уряд, який не за європейську інтеграцію, і подальші кроки за європейську інтеграцію. 

– Тобто у даному випадку йдеться не про гроші, що їм пропонували якісь гроші, а саме 
сила? 

Валерій Карпунцов: Ні. Зараз у даному випадку вже ставка – життя, як то кажуть. І це всі 
розуміють. У нас дійсно пішов революційний шлях. Революції, ми знаємо, також бувають різні. 
І хотілося б, щоб ця революція також була мирною і відповідала духу нашої нації і його розуму, 
і вмінню вийти з цієї ситуації. 

– Скільки це все триватиме? Якщо сьогодні ви не набираєте голосів на відставку уряду, 
що буде завтра? 

Валерій Карпунцов: В принципі, є план в опозиційних лідерів, і вони його доводять, 
озвучують. У даному випадку немає розгубленості чи немає якоїсь невизначеності. Все чітко, 
все зрозуміло, зрозумілі кроки. 

Я ще хотів би закцентувати увагу і звернутися ще раз до силовиків, до правоохоронних 
органів, до військових. Думайте, що тут ваші діти, ваші жінки, ваші родичі (знаєте, як то 
кажуть, через третє рукостискання ми всі близькі, ми один одного знаємо), робити на крові, 
виносити цю владу, яка грабує народ, обкрадає його, не варто! 
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І все ж таки я закликав би приходити до Верховної Ради керівників середньої ланки 
правоохоронних органів, військових і заявляти про свою позицію та показувати свою позицію, 
щоб влада у тому числі бачила, що ніхто кров’ю їх утримуватиме не буде.   

– Але, з іншого боку, Ви говорите про те, що депутатам загрожують. Якщо депутатам 
загрожують, то що може бути з усіма іншими?   

Валерій Карпунцов: Депутати – люди. Вони ж не бетмени, не спайдермени і у них немає 
вічного життя. Тобто всі – люди. Вони мають повноваження від людей. І от якраз це той час, 
коли люди делегували свої повноваження для того, щоб здійснювали у мирний час депутати, то 
зараз у цю складну хвилину могли прямо виразити це народовладдя, яке люди дали. Люди його 
дали не для того, щоб приймалися закони у лобістських цілях, там украсти у черговий раз чи  в 
АПК, чи в ПЕК,  а для того, щоб вирішувати питання в інтересах народу і для народу. 

У даному випадку що хочуть люди, то це зрозуміло. Вимоги є чіткі. Зараз потрібно 
дійсно нардепам від Партії регіонів задуматися над своїм майбутнім. Не прийме ніякий Схід, не 
прийме вас ніякий Захід. 

– А, з іншого боку, чи не потрібно фракціям опозиції так само задуматися? Тому що 
опозиція вивела людей на вулиці, якщо почнеться застосування сили, то…  

Валерій Карпунцов: Опозиція не виводила людей, опозиція закликала. Люди вийшли 
самі. І люди своїм виходом покажуть, що вони не згодні з тим режимом, який у нас сьогодні 
існує, і з тим станом справ, який сьогоодні існує. 

Дійсно, опозиція розуміє складність ситуації, опозиція розуміє цинічність влади. Ми 
інформовані і про цих найманців, яких розквартирували у Київській області. Ми 
проінформовані і про ті загони спецпідрозділів, які стягують. 

Зараз у влади такий сценарій: на ніч підтягувати, відтягувати  все до ночі, на ніч знову 
застосовувати провокації, які були біля Будинку письменників. Слава Богу, завдяки ЗМІ стало 
відомо, як правоохоронці прикривали цих найманців, як випускали, і хто постраждав у даному 
випадку. 

– Вадим Колесніченко, нардеп від Партії регіонів, зареєстрував законопроект про 
протидію екстремізму. 

Валерій Карпунцов: Я у цій ситуації взагалі на прізвище «Колесніченко» не реагував би. 

– Але законопроект то є. 

Валерій Карпунцов: У даному випадку не ці питання стоять на порядку денному. І не 
підтримують люди, які вийшли, Колесніченка. Люди підтримують себе, і є чіткі вимоги. І 
нардепам треба ці вимоги задовольнити. На те це і парламент. 

 


