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Друковані видання 

Парламент — це майданчик, де висловлюються всі думки...  

"Голос України" 

На погоджувальну раду лідери опозиції та голови комітетів від опозиційних фракцій не 
прийшли. Відтак питання, чи працюватиме нинішнього пленарного тижня парламент, чи буде 
розблоковано його роботу, залишається відкритим. Голова Верховної Ради Володимир Рибак 

пропонуватиме на пленарному засіданні у вівторок обговорити політичну ситуацію в державі. 

Першим взяв слово лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. Він повідомив, що 

тільки-но завершилося засідання фракції, і впродовж двох годин відбувся «конструктивний 

діалог» з урядом. За його словами, наприкінці тижня до парламенту може бути подано проект 
Державного бюджету на 2014 рік. О.Єфремов закликав виробити такий алгоритм розгляду 

бюджету: якщо до кінця тижня бюджет надійде до парламенту, то наступного тижня розглянути 

його в комітетах, а в середині січня — у першому читанні. І якщо не надійде дуже багато 

зауважень від депутатів, то закон про Держбюджет-2014 можна буде прийняти в цілому на 
початку лютого наступного року. Якщо ж опозиція блокуватиме роботу парламенту, то 

більшість, як заявив лідер регіоналів, зі свого боку «вживатиме адекватні дії», щоб забезпечити 

роботу парламенту. 

Лідер фракції КПУ Петро Симоненко звернувся з проханням «забрати з вулиць Києва 
кримінальні угруповання» і заявив, що Верховній Раді треба чесно сказати, що твориться у 

країні і хто був рушійними силами у кровопролитті. Лідер комуністів також заявив, що 

«олігархічні групування вступили у відкриту боротьбу за владу в країні». Окрім того, комуністи 

наполягають прийняти рішення про проведення референдуму, на якому люди висловили би 

своє ставлення до європейського вибору. «Кров на Майдані 30 числа на руках і опозиції, і 
влади, бо ви закрили на це очі», — сказав П. Симоненко. На його погляд, доки не буде 
розглянуто шляхи виходу з політичної кризи, бюджетний процес буде шляхом в нікуди. Він 

також запропонував створити «народний контроль» за діяльністю уряду та провести політичну 

реформу. 
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Перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов вкотре запевнив, що уряд не зупиняється у 

раніше визначених цілях — вектор на євроінтеграцію та комплекс реформ. Він повідомив, що 

нинішнього пленарного тижня уряд вносить на розгляд парламенту низку законодавчих 

ініціатив, які дають змогу вирішити низку нагальних питань у врегулюванні соціальної сфери, 

економіки, державних фінансів, енергетики, оборони, житлово-комунальної сфери тощо. 

Представник Президента у парламенті Юрій Мірошниченко нагадав, що глава держави 

під час круглого столу закликав, щоб парламент став майданчиком для діалогу, і висловив 

сподівання, що Верховна Рада нинішнього тижня запрацює і зможе дати відповіді на ті 
виклики, які постали перед країною. 

Голова Комітету з питань національної безпеки та оборони позафракційний Володимир 

Литвин висловив думку, що, судячи з настроїв на погоджувальній раді, завтра роботи 

парламенту не буде. Тому він запропонував розглянути першим на пленарному засіданні 
питання політичної ситуації у державі. 

Голова Комітету з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтеєва (Партія регіонів) як лікар 

звернула увагу на те, що на вулицях Києва нині перебуває дуже багато людей з ознаками ГРВІ 
та грипом, а захворюваність гострими респіраторними захворюваннями у столиці різко зросла, 
вже реєструються важкі ускладнення грипу, пневмонії. Депутат закликала якомога більше 
обговорювати політичну ситуацію за круглим столом і знайти примирення і злагоду. 

Голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид 

Жванія повідомив, що комітет ініціював проведення круглого столу на тему виходу з 
політичної кризи. 

Голова бюджетного комітету Євген Геллєр запевнив, що комітет працює у штатному 

режимі й готовий, якщо уряд подасть бюджет до парламенту, приступити до його розгляду. 

Насамкінець Голова Верховної Ради України Володимир Рибак наголосив, що нині 
«настав момент відповідальності». Він зізнався, що очікував, що повноцінного засідання 

погоджувальної ради за участю представників усіх фракцій не відбудеться. І повідомив, що 

пропонуватиме на пленарному засіданні у вівторок провести відкриту дискусію і надати слово 

не лише всім лідерам фракцій, а й усім бажаючим депутатам щодо політичної ситуації у 

державі. 

Лідери опозиції не прийшли на засідання погоджувальної ради, оскільки в цей час вони 

зустрічалися з Генеральним прокурором Віктором Пшонкою. Лідери «Батьківщини» Арсеній 

Яценюк, «УДАРу» Віталій Кличко та «Свободи» Олег Тягнибок, як повідомляє прес-служба 
«Свободи», запросили Генпрокурора прозвітувати у парламенті про хід розслідування у справі 
про побиття мирних протестувальників на Майдані Незалежності у Києві 30 листопада 2013 

року. Також лідери опозиційних сил вимагають розслідування фальсифікацій під час повторних 

виборів до Верховної Ради України в п’яти мажоритарних округах. 

Олег Тягнибок під час спілкування з журналістами заявив, що лідери опозиційних 

фракцій не прийшли на погоджувальну раду через те, що парламент, за його словами, «наразі 
не має необхідного впливу для вирішення політичної ситуації в країні», а все залежатиме від 

Президента. «Вони все одно нічого не вирішують, — зазначив політик. — Усі розуміють, що 

центр прийняття рішень — це Президент Янукович». 

А Віталій Кличко, за повідомленням прес-служби «УДАРу», звернувся до Генпрокурора 
з депутатським зверненням, щоб усі посадовці, хто віддавав наказ щодо побиття 
мітингувальників, понесли відповідальність, а Секретаря РНБО Андрія Клюєва та міністра 
внутрішніх справ Віталія Захарченка було заарештовано, як організаторів побиття громадян 30 

листопада під час силового розгону Майдану. «Усі без винятку винні у розгону Майдану 30 

листопада та побитті мирних мітингувальників повинні відповісти. І щоб розслідування було 

прозорим, в ньому не зникли покази тих, хто зараз дає свідчення, і справу не поховали», — 

сказав Віталій Кличко на вході перед Генпрокуратурою. 

Після зустрічі з Генпрокурором лідери опозиції оприлюднили свої вимоги перед 

учасниками Євромайдану. 

 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

5 

Володимир Рибак, Голова Верховної Ради України: 

— Верховна Рада повинна відновити свою визначену Конституцією діяльність у 

повному обсязі. Парламент — це майданчик, на якому висловлюються всі думки в інтересах 

країни і народу. Але парламент — це не політичний клуб, куди за бажанням можна приходити 

чи ні. Це вищий законодавчий орган держави. І ми не маємо права залишити наших виборців на 
самоті. 

Юрій Мірошниченко, представник Президента у парламенті: 

— Ми не можемо займатися лише конфронтацією, і саме тому ті люди, які голосували за 
різні сили — і провладні, і опозиційні, покладають на нас надії, що ми зможемо вирішити 

проблеми — і політичні, і соціальні, і економічні. 

Парламент і більшість парламенту має можливість працювати, приймати закони щодо 

соціально-економічного розвитку держави, які конче необхідні для країни. 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=309029 

Михайло Охендовський: «Підстав для невизнання результатів голосування 

немає»  

"Голос України" 

Минулої неділі у п’яти одномандатних мажоритарних округах — №94, №132, №194, 

№197 і №223 — відбулися повторні вибори народних депутатів України. Центральна виборча 
комісія опрацювала 93.68 відсотка протоколів окружних виборчих комісій. Відповідно до них, 

найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі №94 (Обухів, 
Київська область) отримав самовисуванець Руслан Бадаєв — 59.34%; в №132 (Первомайськ, 

Миколаївська область) самовисуванець Микола Круглов — 47.85%; в №194 (Черкаси) 

самовисуванець Михайло Поплавський — 53.62%; в №197 (Канів, Черкаська область) кандидат 
від ВО «Батьківщина» Леонід Даценко — 62.97% та в №223 (Київ) самовисуванець Віктор 

Пилипишин — 45.55%. Остаточні результати ЦВК має встановити до 30 грудня цього року. 

Наразі голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський переконаний: 

підстав ставити під сумнів результати волевиявлення виборців на повторних виборах у п’яти 

округах немає. «Скарг або повідомлень про суттєві порушення, які могли вплинути на 
підрахунок голосів, хід голосування або на результати волевиявлення до цього часу в ЦВК 

немає», — заявив він під час брифінгу. 

Не бачать підстав не визнавати результати повторних виборів і в Комітеті виборців 

України. Хоча й вважають, що волевиявлення відбулося в умовах, які не відповідають 
принципам і стандартам демократичних виборів. «Хоча ЦВК має юридичні підстави встановити 

результати виборів, однак на окремих округах, насамперед №194 та №223, ці результати вже 
спотворено застосуванням підкупу виборців під час передвиборної кампанії або в день 

голосування», — зауважив голова КВУ Олександр Черненко. 

Київщина 94-й (Обухів) та 223-й (Київ) одномандатні виборчі округи 

У 94-му окрузі (Обухів) активність виборців становила майже 50 відсотків. У день 
голосування тут було зафіксовано непоодинокі випадки перешкоджання діяльності офіційних 

спостерігачів та журналістів. Крім того, спостерігачами громадянської мережі «Опора» було 

виявлено агітаційні матеріали кандидатів у народні депутати Руслана Бадаєва, Андрія Лозового, 

Дмитра Вороніна та Юрія Кармазіна. Були також спроби отримати бюлетень на підставі 
водійського посвідчення та ідентифікаційного коду. У селі Велика Вільшанка Васильківського 

району Київської області сільська рада організувала підвезення виборців до виборчої дільниці 
№320281. Також організоване підвезення виборців зафіксовано на виборчих дільницях 

№320336 та №320280. На останній використовували автотранспорт із символікою Партії 
регіонів. 

У 223-му виборчому окрузі біля виборчих дільниць №801023, №801024 перебували 

групи молодих людей спортивної статури, які оголосили про свої наміри контролювати 
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дотримання громадського порядку. Після прибуття правоохоронних органів ця група залишила 
територію поблизу двох виборчих дільниць.  

ВО «Свобода» вже заявило, що не визнає результатів виборів по 223-му округу. За 
словами народного депутата Андрія Іллєнка, екзит-пол показав, що їхній кандидат Юрій 

Левченко перемагає з відривом у 17 відсотків. «У нас немає підстав не довіряти цьому екзит-
полу авторитетної групи «Рейтинг», — сказав він.  

Черкащина 194-й (Черкаси) та 197-й (Канів) одномандатні виборчі округи. 

Тут явка виборців становила близько 40 відсотків.  

О 20-й годині підрахунок голосів в окружній виборчій комісії розпочався без команди 

опозиційного кандидата. Відтак Микола Булатецький закликав представників опозиційних 

партій вийти з дільничних комісій. 

На 197-му окрузі впевнено лідирує представник «Батьківщини» Леонід Даценко. Друге 
місце — у самовисуванця Сергія Червонописького. 

Миколаївщина 132-й (Первомайськ) одномандатний виборчий округ 

Відповідно до попередніх даних, перемогу на повторних виборах тут отримав голова 
Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов. Його опонент Аркадій Корнацький іншої 
думки. 

Екзит-пол, який проводила соціологічна група «Рейтинг», пророкував перемогу 

опозиційному Аркадію Корнацькому з незначною перевагою від основного суперника — 

самовисуванця Миколи Круглова. Але представники Партії регіонів вели свій паралельний 

підрахунок, і вже о другій годині ночі, задовго до офіційних результатів, М. Круглов через 
соцмережі подякував виборцям за довіру та підтримку. 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=309073 

Вибори в 5-ти округах. Спроба №2  

Юлія Лучик, «День» 

Повторні вибори, на які як влада, так і опозиція чекали цілий рік – врешті відбулися. 
Якщо переможуть опозиціонери, то вибори пройшли чесно, якщо ні - сфальсифіковані 
розмірковують апологети парламентської опозиції. У влади на це є свої аргументи, проте 
розкривати всі карти перед виборцем там відмовилися. Як наслідок,офіційних висуванців від 

ПР ні на одному з п’яти проблемних округів немає. Неофіційних – хоч зараз на Майдан окрему 

фронду веди. 

Рекордсмен серед округів – столичний 223-ій. Тут, як «День» вже писав, зареєстрована 
рекордна кількість мисливців на депутатський мандат за всю історію незалежної України – 70. 

Останні місяці за голоси жителів місцевого Шевченківського району велику активну 

інформаційну та ресурсну боротьбу відразу декілька претендентів. Чия тактика була кращою – 

питання найближчого часу. Сьогодні ж ситуація на виборчих дільницях округу на суб’єктивний 

погляд кореспондента «Дня» виглядала приблизно так. 

Морозного недільного ранку Київ ще спить. На годиннику повільно відбиває 8 ранку, а 
місцевому 223-му окрузі вже стартували повторні вибори до ВРУ. Початок – невтішний. На 
одну з дільниць відмовилися пускати депутатів та журналістів. Після затяжного «розбору 

польотів» ситуацію таки врегулювали. Переконлива аргументація правом депутата від 

«Свободи» Андрія Іллєнка таки справила необхідний результат на міліціянтів – отже, перше 
«непорозуміння» врегульовано. 

Далі – спокійніше. Настільки кричущих порушень виборчого процесу, як в регіонах, у 

Києві сьогодні не спостерігалося. Як-не-як, а на Майдані стоять сотні тисяч мітингувальників, 
за голосуванням прискіпливо спостерігають фото- і телекамери, час від часу на окремих 

дільницях з’являються депутати та й сама ситуація в столиці, м’яко кажучи, не «надихає» на 
конфронтацію. Вибори-2013 суттєво відрізняються від гонки-2012 . І це – факт. 
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Армада спостерігачів 

«Букееет из белых рооооз», - лунає десь із глибини холу, як тільки заходимо на першу 

виборчу дільницю зі списку. Огрядна жіночка неспішно витягає із глибини важезного пухового 

пальта перев’язаний жовто-блакитною ізолентою телефон (і таке буває). «Алльоо, - неприродно 

довго протягує, - Зиночка, я на участке. Скоро подтянусь на Майдан. Ждите». І рвучко кидає 
слухавку. 

І справді, довго чекати не доводиться. До обіду дільниці для голосування майже 
порожні. Відчуття тисняви створюють хіба що десятки різношерстих спостерігачів. Біля стіни 

на трьох стільчиках, як діти, туляться одне біля одного четверо молодиків. Усі, як один, міцно 

підкачені, показово стримані та святково одягнені. Підходжу спитати, як їх сюди занесло. 

Хлопці незговірливі. Відвертають свій погляд. Розмовляти чи то соромляться, чи то бояться. 

Нарешті один із них показує рукою на бейджик. Читаю нерозбірливим почерком 

прізвища юнаків. Виявляється, вони – довірені особи кандидатів у депутати, прізвища яких, 

певно, нікому нічого не скажуть. Ще раз питаю, чому вони зараз беруть участь у виборах, 

скільки стоятимуть, що уже бачили, та й чому, врешті, знаходяться зараз тут, а не Майдані, 
приміром. «Ми що, дурні, мерзнути на морозі? - оживлено констатує перший. – Я краще тут до 

8 вечора постою і додому поїду. Хоча, може, і не поїду…». «Чому?» - запитую. «Мало лі… 

Підтасовки, фальсифікації, бійки…». «А ви готові застосовувати силу в разі чого?», - наївно 

додаю. «Канєха. За шефом і у вогонь, і в воду», - несмішливо додає сусід по табуретці. Хлопець 
зліва відвертає голову. Почервонів… 

Трохи далі, поряд із скринькою для бюлетенів, насторожено прижмурився чолов’яга 
років шестидесяти. Він – спостерігач із досвідом. Навіть окуляри надягає якось по-особливому. 

Не встигаю привітатися, як він починає раптово тараторити: «Компетентно заявляю: вибори 

проходять несправедливо». «З чого ви це взяли?» - ошелешена несподіваною заявою питаю я. 
«За мого кандидата ще ніхто не проголосував, - каже чоловік. – Звідки ви це взяли? Ще ніхто 

нічого не знає, - говорю я. – Інтуїція, - по-змовницьки несмішливо шепоче дядько, надягає 
теплу строкату шапку і повільним кроком прямує на вулицю». Через кілька хвилин загадковий 

чолов’яга знову повертається. Стає у ту ж позу і продовжує уважно роздивлятися зміст урни. 

Підходити вдруге вже не наважуюся. 

Повертаюся в протилежну сторону. Збоку за всім, що відбувається, споглядає дівчина 
років 19-20. На брунавій нитці у неї на шиї теліпається все те ж посвідчення довіреної особи 

кандидата у депутати. Погляд спрямований у бік кабінок для голосування. Очі дивляться точно 

в одне місце. Сконцентрована на реалізації конкретного завдання, дівчина, здається, боїться 
навіть кліпнути, щоб пропустити бодай секундний момент ситуації. Мені вона зараз нагадує 
хижака, який запопадливо відслідковує рух жертви, аби знайти якнайкращий момент для 
нападу. Хоча зараз очевидно, що її місія – не допустити фальсифікацій. Відривати її від цієї 
мети якось навіть не хочеться. Краще просто постою поряд. 

Таку ж тактику ненападу обирає і жінка років п’ятдесяти в довгому чорному пальто, 

смішному рожевому береті та строкатих гетрах. Проте вона, як профі у справах виборчих каже, 
що чимраз гарячіше на виборчій дільниці почне ставати вночі. «Як там каже молодь. Місто 

засинає – мафія прокидається. Так і тут. Тому зараз можна особливо не напружуватися», - 

переконує вона. «Секрет Полішинеля» розкрито. Утім, від такої збайдужілого красномовства 
чомусь відразу ж стає лячно. Воно – набагато промовистіше за всі ескапади політиків з обох 

таборів. 

Дилема виборців 

Стіна навпроти кабінок для голосування, які легко просвічуються крізь тоненький шмат 
жовто-блакитного полотнища, всуціль вкрита портретами претендентів на електоральні 
вподобання району. Вони тут повсюди. Більшість голосувальників одразу ж при вході завертає 
до «дошки для виборців». Дехто швидко, але більшість – повільно, обирає свої фаворитів і 
відразу ж прямує до столу реєстрації, бере бюлетень і робить свій вибір. 

У око відразу ж впадають дві ошатно вбрані жінки з національною символікою на 
рукавах та єесівськими прапорцями на чорних шкіряних сумках. Дами трохи змерзли, червоні 
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від холоду руки ледь виводять ручкою прізвище та ім’я кандидата, якому віддадуть свій голос. 
«Щоб не переплутати, - помічаючи мій спрямований на клапоть паперу погляд кажуть жінки. – 

Тут же три Левченка є. У одного з них (не в свободівця, який є єдиним кандидатом від опозиції) 
у біографії також написано, що він є керівником аналітичної служби громадської організації 
«Об’єднання Свобода». «Але ж це не той Левченко!»- підсумовують вони. «А багато ж людей, 

на це купляться», - наздоганяючи додає одна з подруг. – Обов’язково про це напишіть! Людей 

намагаються збити з толку». А потім пошепки каже: «Ми ж зараз проголосуємо і відразу ж на 
Майдан бігтимемо. Тільки тшшш». «Чому так тихо про це говорите?» – питаю. «Мало що може 
бути, ану ж взагалі вирішать через це не зараховувати наші голоси. Ми ж тому й свої ручки 

взяли. Раптом чорнило тут – бутафорне і нам нові голоси «намалюють». Всяке буває. Особливо 

зараз», - скрушно зітхає жінка і знову повертається в бік подружки, як дві краплі води на неї 
схожої. 

У цей самий час свій метровий (!) бюлетень в скриньку для голосування ніяк не може 
вкинути підперезана охайною хусткою бабуся з малим світловолосим внуком, обгорнутим у 

національний стяг. Голова комісії радить їй скласти бюлетень в кілька разів. Бабуся 
погоджується. Після нескладної операції документ таки потрапляє в урну. Героєм епопеї стає 
внук. «Удома вже чимало паперу перепсував, коли вчився робити «гармошки» і «літачки», - 

віджартовується старенька. – Хоча такого довжелезного бюлетеня я за своє й життя й справді 
ще ні разу не бачила». 

Марія Іванівна каже, що свій голос, як багато пенсіонерів, які сьогодні склали основну 

частину голосувальників, вона на виборах нізащо не продасть. «Я прийшла обирати депутата і 
майбутню владу не лише для себе, а й для онука і за 200 гривень мене не купиш, - говорить 
вона. - Хочу, щоб Андрійко жив краще, ніж я чи його батьки. Іншого варіанту повпливати на 
ситуацію я зараз не бачу». Поки ми говоримо, внук смикає бабусю за руку. «Ну пішлиии, 

пішлиии, пішлиии на Майдан», - шморгаючи носом, клянчить хлопчина. «Вибачте, треба йти. 

Свій обов’язок громадянина я вже виконала, тепер треба відстоювати власні права на Майдані», 

- резюмує Марія Іванівна і ввічливо прощається. 

Поки дивлюся як вони з онуком рухаються в бік центру, з вулиці лунає: «Слава Україні! 
– Героям слава!». Во істину національне звернення українців, яке за останні три тижні уже 
зможе ідентифікувати не лише пересічний українець, а й чи не кожен європеєць. Чоловік у 

спортивному костюмі біля мене докурює свою цигарку. «То ли еще будет», - в’їдливо відказує 
мені і блискавично зникає в приміщення дільниці. Тим часом Київ у свої обійми помалу 

обволікає хмара сутінків. 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/politika/vibori-v-5-ti-okrugah-sproba-no2 

Внутренний голос  

Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина) 

За 2,5 часа до заседания согласительного совета лидеров депутатских фракций и глав 

парламентских комитетов, в 8.30, в кинотеатре "Зоряный" состоялось закрытое заседание 
фракции Партии регионов. Подробности мероприятия, в котором участвовали члены 

правительства, журналистам сообщили народные депутаты. "Мы предъявили сегодня премьер-

министру Николаю Азарову требование на 90% переформатировать правительство. Он заявил, 

что ознакомит президента с позицией фракции",— сказала народный депутат Анна Герман 

(ПР). Глава фракции Партии регионов Александр Ефремов поспешил смягчить это заявление. 
"Мы обсуждали острые вопросы экономики. Депутаты выразили претензии к ряду министерств. 
Мы договорились, что все вопросы будут переданы Премьер-министру",— констатировал он. 

По словам представителей фракции, Николай Азаров рассказал о содержании 

документов, которые планируется подписать 17 декабря в ходе рабочей поездки президента 
Виктора Януковича в Москву. Политические вопросы, связанные с акциями протеста в Киеве, 
на собрании не обсуждались, заверили в ПР. "Разговоры о расколе в Партии регионов — полная 
ерунда. В моменты кризиса наша партия становится крепкой, как железобетон",— сказал 

первый заместитель главы фракции ПР Михаил Чечетов. 
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Заседание согласительного совета открыл Председатель Верховной Рады Владимир 

Рыбак. Главы оппозиционных фракций Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягныбок на 
мероприятие не явились. Вместо этого они отправились в Генеральную прокуратуру на встречу 

с руководителем ведомства Виктором Пшонкой. "Мы хотим пригласить Генпрокурора в 
парламент, чтобы он отчитался, как расследуется уголовное производство об избиении 

студентов на Майдане сотрудниками "Беркута" в ночь на 30 ноября",— объяснил журналистам 

Яценюк. Позже в пресс-службе партии "Батькивщина" сообщили, что "Генпрокурор согласился 
отчитаться в парламенте по этому делу". 

В отсутствие оппозиции Владимир Рыбак не стал детально останавливаться на повестке 
дня, а предложил собравшимся "обменяться мыслями" о работе парламента. Как известно, 

представители оппозиции с начала декабря блокируют парламентскую трибуну и 

сконцентрировали свою работу на уличных акциях против действующей власти. Предстоящая 
пленарная неделя — последняя в графике заседаний Верховной Рады в 2013 году. 

"Действия оппозиции понятны. Раз их сегодня нет, значит, работать никто не 
собирается",— возмутился Александр Ефремов. Он сообщил, что в четверг или пятницу в 

Верховную раду будет подан проект государственного бюджета на 2014 год. "В первом чтении 

он может быть принят в середине января... Если нам не дадут работать в сессионном зале, 
значит, мы соберемся в другом помещении Верховной Рады",— пригрозил глава фракции ПР. 

В свою очередь председатель фракции Компартии Петр Симоненко не скупился на 
критику власти и оппозиции, однако в итоге выступил с неожиданным, выгодным власти 

предложением: перед принятием закона о госбюджете утвердить программу работы 

правительства на 2014 год. Одним из последствий принятия этого документа является введение 
моратория на отставку Кабинета министров на протяжении года после утверждения 

программы. 

Заявление Симоненко идет вразрез с развернутой коммунистами кампанией по сбору 

подписей под проектом постановления за отставку Кабинета министров. В воскресенье 
оппоненты правительства утверждали, что уже собрали более 200 подписей. Резкую смену 

политического курса в Компартии объясняют туманно: "Мы не знаем, под каким документом 

подписывается оппозиция. Если этот вопрос будет поставлен серьезно, а не для какого-то 

пиара, то мы за него проголосуем. А принятие программы правительства связано с 
предложениями Компартии по выходу из экономического кризиса",— заявил народный депутат 
Александр Голуб (Компартия). 

В Партии регионов ожидают, что в ближайшее время в Кабинете министров "произойдут 
кадровые трансформации", однако увольнение Николая Азарова полностью исключают. 
"Проекта постановления об отставке правительства в Раде нет. В следующий раз парламент 
сможет рассмотреть его в начале февраля",— сообщил Владимир Рыбак. 

Представители оппозиции пообещали уже на этой неделе зарегистрировать 
соответствующий проект постановления и нашли способ, как обойти норму регламента, 
согласно которой вопрос отставки правительства не может подниматься дважды на одной 

сессии. Напомним, 3 февраля Рада не поддержала внесенный оппозицией проект резолюции о 

недоверии правительству "в связи с предательством национальных интересов". 

"Отставка правительства может рассматриваться на внеочередной сессии. Если 

инициатива о созыве и проведении сессии будет подана, решение за комитетом не 
заржавеет",— заверил глава парламентского комитета по вопросам государственного 

строительства и местного самоуправления Давид Жвания (внефракционный). 

Народные депутаты вчера признали, что голосов за отставку Николая Азарова в Раде 
нет. "Партия регионов не проголосует за это решение, как надеется оппозиция. Я уверен, что 

этот вопрос не поддержат и коммунисты. Кроме того, положительное голосование невыгодно и 

самой оппозиции — после этого люди на Майдане сразу же разойдутся",— сказал глава 
парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Владимир 

Литвин (внефракционный). 
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В оппозиции поспешили переложить ответственность за увольнение премьера на 
президента. "Виктор Янукович не сделал ни одного шага относительно отставки правительства. 
Поэтому мы ожидаем решения Януковича по этому вопросу. Он решается не в парламенте, а в 

кабинете президента",— резюмировал Арсений Яценюк. 

http://www.kommersant.ua/doc/2370174 

Новости Евроталибана  

Евгений Коротков, «Рабочая газета» 

НАЧНУ политобозрение недели с двух потрясающих заголовков на сайте «Версии», 

которые могут служить полной характеристикой происходящего в Украине: «В Партии 

регионов осуждают заискивание лидеров оппозиции перед США»; «Янукович заверил 

сенаторов США в обеспечении прав украинцев». Ситуация, которую характеризует знаменитое 
выражение прапорщика из анекдота «Стой там иди сюда» (а именно на таком подходе  
строилась вся политика Украины), достигла своего пика. Или своего тупика, из которого нет 
выхода. 

И совсем недаром (скажем так: на фоне Евромайдана) президент России Владимир 

Путин вспомнил великого русского философа Бердяева в ежегодном послании к Федеральному 

собранию РФ: «Но, говоря словами Николая Бердяева, смысл консерватизма не в том, что он 

препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз, к 

хаотической тьме, возврату к первобытному состоянию». 

А тот факт, что Украина уже на пути к первобытному состоянию, явил Евромайдан… 

Там, на Майдане, особенно в воскресенье, происходило то, что и должно происходить: шабаш. 

Некий аналог Лысой горы, которая, кстати, согласно преданиям, находится, то ли в самом 

Киеве, то ли под Киевом. На этот раз на нашу «лысую гору» слетелись ведьмы в мужском 

обличии – американские сенаторы Джон Маккейн и Кристофер Мерфи. «Мы, в Америке, 
приветствуем ваш мирный протест, несмотря на то, что вы прошли через насилие на Майдане», 

– сказал Мерфи. 

«Украина сделает Европу лучшей, а Европа сделает Украину лучшей. Для всех 

украинцев хочу сказать: Америка вместе с вами. Свободный мир – с вами, и я – с вами», – 

вещал Маккейн. 

Перевожу с голливудского на русский: вы бузите, стройте баррикады, разрушайте все 
вокруг, орошайте мочой Крещатик, и «лучший мир» к вам сам придет… 

Но особенно я бы обратил внимание соотечественников на следующие слова Маккейна: 
«Путин оказывает неимоверное давление на правительство и на народ Украины». И еще – на 
высказывание явного ставленника США Виталия Кличко: «Только победа, вместе мы победим 

– нам нужна полная перезагрузка власти!» 

Вот такое «вмешательство России в дела Украины», вот такой «мирный протест»! И 

после всего произнесенного на Майдане наш племенной вождь, которого хотят 
«перезагрузить», встречается с сенаторами сразу после их спичей на площади и уверяет их не 
только в «мирном диалоге с оппозицией», но и в «верности национальным интересам 

страны»… 

Какой страны, Федорыч?! Уж не США ли?! 

На той же майданной сцене появился и закоренелый трибун, олигарх и депутат по 

совместительству Петр Порошенко. Он явно боится опоздать к будущему разделу пирога, 
поэтому немедленно назначил самого себя главным переговорщиком в Брюсселе: «Сейчас о 

нашем Майдане знает весь мир, и завтра я по вашей просьбе отправляюсь в Брюссель на 
встречу с президентом Евросоюза и сообщаю вам, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет 
подписано». 

Но абсурд и хаос в головах продолжается за пределами Майдана, в тех кругах, которые 
почему-то до сих пор считают себя властью… 
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17 декабря Янукович летит к Путину подписывать некие важные документы, среди 

которых, как намекает Азаров, есть и снижение чуть ли не до 200 долларов цены за газ и 

вожделенные кредиты. «Речь идет об исключительной важности этого заседания, потому что за 
три с половиной года впервые появилась возможность решить те вопросы, которые являлись 
основным отрицательным фактором развития экономики Украины. Поэтому подливать 
спекуляции не надо… Я молю Бога, чтобы эта встреча закончилась так, как мы наметили», – 

сказал Азаров. Ну, насчет Бога не знаю, а вот с Путиным вряд ли договорятся. 

Тут ведь надо учесть, что говорится с украинской стороны ДО встречи. Вот первый 

вице-премьер Сергей Арбузов: «Ни один документ, подписанный 17 декабря в Москве, не 
приведет к вступлению Украины в Таможенный Союз. Я уверяю вас, что все те документы, 

которые будут подписаны (в Москве. – Авт.), нацелены на экономическую безопасность нашей 

страны, на торговые отношения с нашими партнерами, в том числе и с Россией». Когда муж 

государственный говорит об экономической безопасности страны Украины, не учитывая 
экономической безопасности страны России, – это точно по пословице «На чужом горбу в рай 

въехать». То есть Путину и России предлагается оплатить «наш путь в Европу». В том числе и 

убытки от Евромайдана, изначально антироссийского. Рассчитано на слепоглухонемого идиота, 
а не на политика № 1 этого года, по версии «Форбс». Думается, Янукович приедет из Москвы 

несолоно хлебавши. 

В заключение повторю слова Порошенко: «Сейчас о Евромайдане знает весь мир». 

Знают о нем и в Китае, который считается нашим потенциальным «стратегическим партнером». 

Китайское информ-агентство «Синьхуа» обвинило Запад в «разжигании конфронтации» и 

нестабильности в регионе: «Запад не должен вмешиваться во внутренние дела суверенного 

государства. Выражая поддержку участникам антиправительственных протестов, он наносит 
серьезный удар по украинской демократии, не говоря о том, что это может существенно 

осложнить ситуацию в регионе». Так что и китайские инвестиции в экономику Украины тоже 
весьма призрачны. «Синьхуа» слов на ветер просто так не бросает. 

http://rg.kiev.ua/page5/article29508/ 

«Беркут» і жертви. Рахунок 0:0?  

Тарас Закусило, "Україна молода"    

Партія регіонів закликає опозицію «обнулити» списки постраждалих з обох боків: 
випустити із СІЗО всіх затриманих, але нікого з призвідників побоїща 30 листопада та 1 грудня 

туди не садити 

Крига скресла тільки у суботу вранці. Тобто за добу після того, як ПР почала звозити до 

Києва десятки тисяч своїх прихильників для участі в «антимайдані», коли столицю заполонили 

організовані сотні «тітушок», а у санаторіях під Києвом розташувалися закликані з усієї 
України близько 12 тисяч міліціонерів, і люди з обох боків штучно вибудуваних барикад з 
жахом очікували кривавих провокацій. Отже, у суботу стало зрозуміло: влада відмовилася від 

«силових» сценаріїв боротьби з майданом. На сайті Президента України з’явилося 
повідомлення про те, що заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимир Сівкович 

та голова КМДА Олександр Попов відсторонені з посад «за клопотаннями Генпрокуратури у 

зв’язку з підозрою у причетності до порушення конституційних прав громадян на майдані 
Незалежності в ніч на 30 листопада». Глава держави, йдеться в повідомленні, запропонував 

правоохоронним органам «провести розслідування відкрито і прозоро та поставити крапку в 

цьому питанні». 

Світло в кабінеті неподалік «кривавої йолки» 

Як з’ясувалося, Генпрокуратура кинулася до роботи ще за день до появи указу. 13 

грудня на допит були викликані Попов, Сівкович, тодішній очільник столичного главку міліції 
Коряк та кілька депутатів від Партії регіонів, проведено очні ставки. Певно, найважливіша 
інформація пролунала від столичного градоначальника: за даними «Дзеркала тижня», 

отриманими з надійних джерел у ГПУ, Попов назвав ім’я безпосереднього замовника побоїща 
— секретар РНБО Андрій Клюєв. Водночас Сівкович свого безпосереднього керівника не 
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видав, пише сайт згаданого видання — ZN.UA. Вочевидь, Олександр Попов усвідомив, що його 

«віддали на поталу» ситуації і, судячи з останніх тенденцій і свого незавидного рейтингу, навіть 
якщо вибори в столиці відбудуться, він не має шансів бути єдиним кандидатом від влади, а тим 

більше — бути обраним мером. Ваги його відвертості додало те, що стаття, за якою може 
проходити градоначальник (якщо справа таки дійде до суду), «пропонує» чиновнику до восьми 

років перебування за гратами. Отож Попов заговорив. 

Він повідомив слідству, що, цитуємо ZN.UA, «29 листопада вранці йому зателефонував 

секретар РНБО Андрій Клюєв і поцікавився ступенем готовності ялинки, яку мали встановити 

на майдані Незалежності. Попов повідомив, що все йде за планом. Клюєв зажадав встановити 

ялинку сьогодні ж та повідомив Попову, що всі подальші вказівки йому дасть заступник 

секретаря РНБО Володимир Сівкович». Наприкінці робочого дня Сівкович прибув у кабінет 
Попова для оперативного реагування на ситуацію і пробув там майже до четвертої години 

ранку. Окрім того, в кабінеті голови КМДА перебувало ще 6 депутатів з фракції Партії регіонів, 
серед них — Ельбрус Тедеєв, Нестор Шуфрич та Олександр Єгоров. «Пізно ввечері, за словами 

Попова, знову передзвонив Клюєв, бажаючи переконатися, що всі команди для встановлення 

ялинки Попов віддав і заступник голови КМДА Михайло Кучук готується до встановлення 

ялинки зі своїми службами. Ближче до четвертої години Сівкович віддав команду: «Пора 
готувати техніку до завезення», — зазначає видання. Відтак Попов та Сівкович виїхали з 
будівлі КМДА та прибули в кабінет до начальника київської міліції Коряка. Цікаво, що, згідно 

зi свідченнями Попова, за діями комунальників і «Беркута» на Майдані вони спостерігали, 

дивлячись в монітор відеоспостереження, куди транслювалася інформація з камер. «Але камери 

перебували далеко від місця подій, і насильства не було видно», — зазначив Попов. Потім 

градоначальник буцімто поїхав додому і лише дорогою став отримувати дзвінки з описом 

кривавих подій. 

У свою чергу, Коряк дав свідчення слідству, що йому зателефонував міністр внутрішніх 

справ Віталій Захарченко і наказав виконувати всі команди Сівковича, пише ZN.UA 

Невдовзі фотокопії протоколів допиту почали з’являтися у ЗМІ, зокрема на «Українській 

правді». Згідно з ними, Сівкович назвав прізвище ще одного «регіонала», який був присутнім 

того вечора на нараді в кабінеті Попова, — Андрія Деркача. А також вказав на Миколу 

Княжицького, якого називає «своїм давнім агентом». Княжицький, свідчить екс–секретар 

РНБО, просив «допомогти з пропуском машин з озвучувальною апаратурою для мітингу 

наступного — 1 грудня. Сівкович на допиті в ГПУ стверджував, що не давав вказівки завозити 

обладнання для «йолки», наголошуючи, що це можна робити лише після того, як 

протестувальники звільнять майданчик, натомість про потребу встановити ялинку цієї ночі 
йому повідомив сам Попов. Іншими словами, Сівкович відсторонився від кривавого розгону 

Євромайдану. 

Прикметно, що Генпрокурор Віктор Пшонка на брифінгу 14 грудня називає не весь 
спектр прізвищ, які фігурують у матеріалах слідства. Немає серед них насамперед Андрія 
Клюєва. «Тиск на начальника київської міліції Валерія Коряка та його заступника Петра 
Федчука  був від Попова і Сівковича. Цей тиск зафіксовано. Їх допитали. З ними проведено 

інші процесуальні дії і сьогодні їм повідомили про підозру», — заявив Пшонка. І попросив 

узяти названих під домашній арешт. 

Усі вийдуть. Але сядуть не всі 

Показове викриття виконавців побиття Євромайдану 30 листопада спершу викликало у 

громади враження, що Віктор Янукович готовий до компромісу і шукає шляхи для сякого–

такого, але залагодження «питання Майдану». Втім оглядачі вказують на те, що замовників 

кривавого дійства тієї ночі не названо. «Президент показав нам «стрілочників», — 

прокоментував Олег Тягнибок, — а справжні замовники залишилися «за дужками». Більшу 

впевненість ще в недiлю демонстрував Арсеній Яценюк. «У процесі цього розслідування, за 
нашими даними, будуть випливати десятки високопоставлених чиновників, які давали вказівки 

розганяти Майдан та бити людей і які готували плани щодо введення надзвичайного стану, — 

каже він. — Серед цих осіб є ті, які не є членами Кабінету Міністрів, є ті, які не представляють 
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Партію регіонів, а є так звані керівники громадсько–політичного руху, який нещодавно був 

дуже широко прорекламований в Україні й начебто мав вказувати на «Український вибір». 

Проте з владних кабінетів досі не пролунало подібних підозр щодо «осіб, які не є 
членами», тобто щодо згаданого Яценюком ідейного натхненника організації «Український 

вибір», кума Путіна — Віктора Медведчука. Більше того, навіть згаданого в протоколах допитів 
серкетаря РНБО у партії влади ніхто ні в чому протизаконному не підозрює. Учасники 

учорашньої- наради Партії регіонів з урядом, що відбулася в облюбованому «регіоналами» ще з 
2004 року кінотеатрі «Зоряний», зустріли появу Клюєва оплесками. «У фракції не виникало 

запитань до Андрія Клюєва шодо цього. Взагалі ставлення у фракції до Андрія Петровича є 
дуже добрим. Коли він зайшов, фракція вітала його аплодисментами», — поділився з 
журналістами на вчорашньому брифінгу лідер фракції ПР у парламенті Олександр Єфремов. На 
запитання «А хто ж у такому разі давав указівку на погром 30 листопада?» Єфремов відказав, 
що це стане відомим після того, як закінчиться слідство. А Ганна Герман узагалі певна, що 

«будь–які звинувачення відносно Андрія Петровича — це інсинуації», адже «він так багато 

зробив для євроінтеграції». Пані Герман сумнівається в тому, що Попов міг вказати на Клюєва: 
«Я не певна, чи Попов щось таке взагалі говорив. Я не певна, що ті документи, які з’явилися в 
інтернеті, чи це не фальшивка». 

З огляду на таку одностайну підтримку Клюєва однопартійцями політичне та 
чиновницьке майбутнє Попова, який вказав на допиті на цього «святого чоловіка», тепер 

видається дуже похмурим. 

Учора по обiдi надiйшла й офiцiйна вiдповiдь самого Клюєва на «iнсинуацiї». У заявi, 
розмiщенiй на сайтi РНБО, секретар Радбезу заявив: «Це частина очевидної добре спланованої 
операцiї з дискредитацiї для досягнення конкретних полiтичних цiлей. Клюєв також заявив, що 

вчора мав намiр сам пiти до ГПУ i «вiдповiсти її представникам на всi запитання». Станом на 
17.00, за даними «Української правди», у Генпрокуратурi Андрiй Клюєв не з’являвся. 

Тим часом, йдучи назустріч побажанням трудящих України та дипломатів Заходу, ПР 

пропонує у Верховній Раді на цьому тижні ухвалити закон про амністію всіх учасників 

заворушень, які сталися в останні три тижні. Автор законопроекту — депутат Вадим 

Колесніченко — не виключає, що, крім амністії для демонстрантів, підозрюваних у штурмі 
адміністрації Президента 1 грудня, документ буде передбачати амністію для організаторів 
розгону учасників акції 30 листопада. «Цей закон ми готували під конкретні виклики часу, тож 

поки я не розглядав питання щодо Попова та Сівковича, — сказав Колесніченко газеті 
«Коммєраснт–Україна». — У документі мають зазначатися конкретні статті, а мені поки не до 

кінця зрозуміло, що їм інкримінують. Але (...) амністія теж не може бути застосована вибірково 

— якщо вона для всіх, то для всіх». 

Є припущення, що влада зробить ще кілька кроків, аби продемонструвати, що вона 
пішла назустріч вимогам Майдану і прагне подолати кризу та стабілізувати кризову суспільно–

політичну ситуацію. Великою мірою це «гра» на Захід, який у такому разі навряд чи зможе 
дорікнути Президентові бездіяльністю та прикриванням бузувірів. Так, за даними багатьох 

інформаторів ЗМІ, найближчим часом буде видворено з уряду міністра закордонних справ 
Леоніда Кожару, а також кількох його колег, відповідальних за економічний блок, — за те, що 

вчасно не поінформували уряд про загрози, які несе підписання угоди про асоціацію з ЄС для 
економіки України, пише «Коммєрсант». Імовірно, у відставку пошлють міністра 
економрозвитку й торгівлі Ігоря Прасолова й міністра промислової політики Михайла 
Короленка. Якщо цих посадовців буде відправлено у відставку, уряд таким чином ще раз 
підтвердить, що змінює задекларований євроінтеграційний курс на протилежний напрям. 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2385/283/84875/ 
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Інтернет-ЗМІ 

Виталий Кличко: «Завтра Путин и Янукович будут обсуждать газ и ГТС, но вряд 

ли — Таможенный союз»  

Дело.ua   

Главным вопросом, который будет обсуждаться завтра во время визита Президента 
Виктора Януковича в Москву станет цена на газ, уверен Виталий Кличко. Но подробной 

информацией, что завтра будет подписано, оппозиция не обладает. 

"Уверен, что уже есть предварительная цена на газ, за которую Россия будет требовать 
полный контроль над "газовой трубой". О том, будет ли на встрече обсуждаться присоединение 
Украины к Таможенному союзу, нам неизвестно. Но обо всех договорах, которые могут быть 
подписаны завтра, станет известно уже после их подписания", — признался Виталий Кличко на 
брифинге, сегодня вечером. 

Виталий Кличко также сообщил, что изменения состава Кабинета министров на 90%, о 

котором ранее сообщила Анна Герман, недостаточно для удовлетворения требований Майдана. 
Также оппозиция не признает результаты выборов, которые проходили вчера и будет требовать 
полной "перезагрузки власти", а именно: отставку правительства и досрочных выборов 

президента Украины. Остальные требования оппозиции остаются прежними: наказание 
виновных в разгоне мирного митинга 30 ноября и освобождение всех незаконно задержанных 

участников Евромайдана. 

Виталий Кличко также заявил, что оппозиция не исключает возможности силового 

разгона в ближайшее время, несмотря на предупреждение европейских и американских 

политиков о введении строгих санкций, в случае применения силы против участников мирного 

протеста. 

http://delo.ua/ukraine/zavtra-putin-i-janukovich-budut-obsuzhdat-gaz-i-gts-no-vrjad-li-222551/ 

Олег Царев: «Оппозиция готовит вброс дезинформации о введении 

чрезвычайного положения»  

Сайт Партии регионов 

Во время брифинга в кулуарах ВР народный депутат Украины, заместитель 
председателя парламентской фракции Партии регионов Олег Царев сообщил, что оппозиция 

готовит вброс дезинформации о введении чрезвычайного положения. 

«Согласно технологии проведения «цветных революций» ежедневно должны появляться 
новости, которые будут мобилизовать людей, подогревать их интерес к различными 

мероприятиям», - обратил внимание политик. 

«Так, на субботу и воскресенье мой коллега по парламенту Геннадий Москаль объявил о 

том, что против меня готовится провокация и что со мной должно что-то произойти. И это 

якобы станет поводом для введения чрезвычайного положения. Ко мне подошли мои коллеги, 

депутаты из оппозиционных фракций – у меня там есть друзья, – и по той информации, 

которую они мне сообщили, сегодня в 14.00 Андрей Кожемякин проведет пресс-конференцию, 

на который скажет, что в столицу стягиваются войска в количестве 60-80 тысяч человек. Всю 

ночь по команде лидера фракции А. Яценюка фальсифицировалось постановление о ведении 

чрезвычайного положения. Эту команду он напрямую отдал своему политтехнологу Олегу 

Медведеву. Более того, никто из них не знал, как писать такое постановление. Поэтому всю 

ночь в режиме строгой секретности они обзванивали бывших членов правительства с тем, 

чтобы это постановление выглядело более-менее правдоподобно. И они ищут человека, 
который сегодня в 18.00 на майдане объявит всеобщую мобилизацию по той причине, что 

Правительство якобы приняло решение о введении чрезвычайного положения. Я вижу 

большую угрозу в том, чтобы под эти призывы не начались новые провокации, продолжились 
захваты зданий», - отметил депутат. 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

15 

«Я лично встретился с сотрудниками МВД, СБУ, Минобороны, мы только что 

разговаривали с председателем фракции ПР. Принято решение, что милиция к майдану не 
подойдет. Конечно же, у нас есть вопросы к тому, что там происходит, по нашим данным, там 

находятся вооруженные люди, и мы понимаем, что это представляет угрозу для киевлян», - 

подчеркнул он. В то же время, по словам Олега Царева, милиция не планирует принимать 
каких-либо мер в отношении майдана, исходя из текущей ситуации. 

«Что касается оппозиционеров, то я предложил бы им провести журналистов на 5 этаж 

Дома профсоюзов и показать тех людей, которые там находятся. По моей информации, там 

находятся люди в камуфляжах, и они якобы вооружены», - акцентировал внимание политик. 

http://partyofregions.ua/news/52b037a5c4ca420b77000186#sthash.Snaql6v2.dpuf 

Трое без лодки  

Соня Кошкина, Левый Берег.ua 

Не оставляя надежд уволить правительство, оппозиционеры решились собирать подписи 

за соответствующий проект постановления авторства коммунистов. Проект, предложенный 

Петром Симоненко до того, как ОО внесла свой аналогичный документ. Эта маленькая деталь - 
первоочередность предложения Петра Николаевича, которое так и не было рассмотрено залом - 

позволяет обойти норму Регламента о невозможности дважды за одну сессию ставить вопрос об 

отставке Кабина. Будет ли данная возможность реализована, зависит, во многом, от спикера 
Рыбака. То есть - от наличия политической воли. Будет ли такая воля - большой вопрос. 

Соответственно, в воскресенье – в беседах с лидерами меньшевиков - Lb.ua 

интересовало единственное: субъектность Верховной Рады. Будучи средоточием интересов 

представителей элит, она вполне может сейчас стать – как это уже случалось в 2004-м – 

главным центром выработки компромисса и принятия решений. Но может - если ряды ПР не 
поколеблются, а мажоритарщики не решатся двинуть против течения – остаться органом, 

обслуживающим пожелания Банковой. 

- Что дальше, что дальше, откуда я знаю?! - Арсений Яценюк выглядел несколько 

раздраженным, - Продолжаются качели. Кто мог неделю тому сказать, что сегодня сдадут 
Сивковича, Попова и Коряка? Ну, правда, кто мог это предвидеть? Площадь давит на них, - 

кивок в сторону Печерска, - поэтому мы стоим, мы боремся. 

- То есть, плана у вас нет? – уточнил Lb.ua. 

- Ну, почему это нет?! - возмутился Арсений Петрович, - Мы подписи собираем, а 
потом... потом посмотрим. В чем я точно уверен, так то, что штурм Межигорья - не выход. Как 

бы того кому не хотелось. 

Безупречно собранный, сконцентрированный на общем результате, озвучивающий 

правильные тезисы, он тем не менее чувствует: его личных симпатиков на Майдане не так 

много, человеческая масса не слишком почему-то к нему расположена. 

В отличие от того же Кличко, которому роль публичного трибуна до сих пор дается с 
великим трудом, но зато каждое более ли менее внятно сформулированное предложение 
публика встречает восторженным возгласом. 

И поделать с этой спецификой "народной любви" ничего нельзя. 

Неловкость возникшего момента сгладил паренек-активист: 

- Ми ведемо щоденник Майдану, - протянул он лидеру ОО раскрытый ежедневник, - 

Будь ласка, напишіть щось на згадку. Просто рефлексія чи побажання. 

Яценюк охотно принял предложение. 

Lb.ua переключился на Олега Тягнибока. 

- Я щойно із штабу. Вже маємо 182 підписи за відставку Уряду. Це з комуністами. А ще 
не всі наші підписали. Тобто до вівторка можна сподіватися на результат, - сообщил 

оптимистично. 
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Справа от нас взбудораженно вскипела толпа. Над толпой возвышался Виталий Кличко. 

За великим боксером неотступно следовала вереница камер. Возглавлял шествие все тот же 
парнишка с "Дневником Майдана". Приняв из его рук блокнот, Виталий Кличко, щедро 

размахнувшись шариковым пером, нарисовал во всю страницу сердечко. 

Почти как когда-то Тимошенко. 

- Віталій, я помітив ти останнім часом часто серця малюєшь, - беззлобно поддел его 

Тягнибок. 

- Сердце - это такой очень многозначительный символ. По-немецки это обозначает и 

любовь, и дружбу, и товарищество, - начал перечислять Виталий... 

- Инструментарий для выхода из кризиса в руках парламента. Воспользуется ли им 

Верховная Рада?, - Lb.ua попытался выйти в конструктив. 

- Не понял вопрос, - Виталий чуть наклонился с высоты своего роста. 

- Отставка правительства - по-прежнему главный сценарий? 

- Этот парламент нелигитимен! И его надо распускать, я давно об этом говорю! 

- Но, если распускать, какой резон независимым мажоритарщикам поддерживать вас? 

Ведь они могут и не переизбраться. 

- То есть? - высокий лоб Кличко исказила задумчивая морщина. 

- Если настаивать на перезагрузке Рады, говорю, можете не набрать 226 для снятия 
Азарова. 

- А. Ну, да…, - согласился нехотя. За рукав его уже тянула очередная англоязычная 
камера, - Что же, если не наберем 226 подписей, не будем вопрос выносить, да и все! 

- Дорога українська громада! – по ступенькам поднимались представители всех 

конфессий. 

Очередное народное вече разгоралось с новой силой. 

«Как Фюле вообще мог встречаться с Арбузовым»? 

Уже через полчаса эпицентр событий переместился в Дом Профсоюзов. Здесь давали 

пресс-конференцию два американских сенатора - республиканец МакКейн и демократ 
Кристофер Мерфи. 

Представители двух непримиримых лагерей, в украинском вопросе они были абсолютно 

едины. 

«Мы являемся оптимистами и надеемся, что сам вопрос о введении санкций 

рассматривать вообще не придется. Но в случае, если тут, в Украине, к митингующим будет 
применено насилие, мы вынуждены будем говорить о санкциях. У нас этого потребует народ 

США», - заявил Маккейн. 

«У вас стоит выбор между прошлым и будущим. Выбор непрост, но мы четко дали 

понять, что США будет поддерживать Украину в случае, если она выберет европейский путь», - 

добавил Мерфи. 

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление Штефана Фюле, весьма 
неоднозначно высказавшегося относительно дальнейших европерспектив Украины, МакКейн 

лишь руками развел: «тут какая-то путаница. И эта новость, безусловно, нас волнует. Но, мы 

встречались с секретарем СНБО Клюевым, главой вашего МИДа Кожарой и они уверили нас, 
что собираются ехать в Брюссель для продолжения переговоров». 

Позже заявления Фюле дезавуировали также евродепутаты Ребекка Харм и Элмар 

Брокк. 

Тут следует сказать, что позицией Штефана Фюле очень многие недовольны 

непосредственно в Брюсселе. «Как он мог встречаться с Арбузовым, когда в Киеве 
происходили такие события?! Что это за двойная игра!», - возмущаются высокопоставленные 
собеседники Lb.ua в Европарламенте, за глаза уличая еврокомиссара в излишне близкой дружбе 
с Андреем Клюевым. Что, право, подозрительно. 
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Кровь героев революции 

Вечером воскресенья над Мариинкой курился черный дым. Бочки, у которых греются 
бело-голубые тут точно такие, как на Майдане, но коптят почему-то неимоверно. 

- Во время разгона баррикад они еще и биотуалеты у нас украли, - жаловались знакомые 
оппозиционеры. 

Оно, может, и так, да вот только им это, видимо, не очень помогло. Над Мариинским 

парком – тугая завеса специфического амбре. Смешиваясь с запахами дыма, создает ядовитые 
испарения, которые даже морозный воздух растворить неспособен. 

На центральный столичный парк Мариинка уже мало похожа. Вытоптанная земля 
покрыта грязной наледью. В землю, то тут, то там, загнаны металлические штыри, на них 

крепятся военные палатки. В палатках, впрочем, никого. В отличие от майданных, эти - 

нежилые. Внутри лишь деревянные поддоны, по типу тех, что используют рыночные торговцы 

- чтоб не так холодно было стоять. 

Вдоль коридора, ведущего в лагерь "сторонников Президента Януковича", выстроились 
улыбчивые девушки с плакатами: "приветствуем в Киеве", "улыбнитесь!" и "мы вас любим". 

Бело-голубые диковато от них шарахаются, но обижать не обижают. Людей с европейскими 

ленточками в лагерь пропускают через одного. Кому везет - пропускают, кому нет - 

заворачивают до "появления старшего".Сам лагерь поделен на две части. Под сценой - светло и 

красочно. Тут работают камеры, обеспечивающие бравурную телекартину. Камеры, правда, 
захватывают лишь небольшой пятачок площади перед Верховной Радой. Пятачок с двух сторон 

ограничен забором. Справа - деревянным, строительным - у Мариинского дворца. Слева - 

высоченными металлическими копьями, выстроченными тут еще на заре эры "покращення" - 

дабы желающие побастовать под парламентом знали свое место. По этой-то причине в народе 
эта территория называется "вольером". 

Люди в пределах вольера, особенно - за пределами досягаемости "правильных камер", - 

довольно унылое, в массе своей, зрелище. По сути, весь этот лагерь - живой памятник гибели 

человеческой личности. 

Согнанные сюда подневольные бюджетники уныло кучкуются поближе друг к дружке; с 
плохо скрываемым омерзением наблюдают происходящее. Не их вина, что они тут. Не их вина, 
что государственный беспредел лишает их элементарного достоинства. Можно сколь угодно 

долго дискутировать на тему: "не хотели - не поехали бы", но обстоятельства в жизни бывают 
всякие. И людей, ставших обреченными заложниками этих обстоятельств, искренне жаль. 

Остальные - "четкие парнишки" в спортивных костюмах (причем костюмы те, что на 
каждый день, а не те, что на выход); одутловатые бесполые субъекты с печатью хронического 

алкоголизма на лице, разбитные тетки с золотыми зубами и прочие представители электората. 
Того самого электората, что послушно голосует за известные политические силы. И беда в том, 

что такого электората, во всяком случае - до последнего времени - было большинство. Это тоже 
Украина. 

"Европе -да! Беспорядку - нет!" гласит растяжка над сценой. Под растяжкой скучкованы 

три покосившиеся лавочки. Что нужно делать с лавочками, чтобы их перекосило до такой 

степени, история умалчивает. Однако, лавочки "рабочие", на разломанную их сердцевину 

водружены матрасы, люди греются у тех самых коптящихся гарью бочек. Под лавками - горы 

грязной пластиковой посуды с подмерзшими остатками гречки. 

Вусмерть пьяная компания поодаль горланит дворовые песни, заглушая вопль артистов 

на сцене. Артисты одеты в русские национальные костюмы и тянут пронзительно: "ой, мороз, 
мороз". 

Апогей этого содома - два мусорных мешка, вооруженных на верхушку (!) памятник 

героям революции 1917-го года. 

Лет трех-пяти от роду, я была уверена: внутри гранитной урны – кровь красноармейцев. 
Откуда столь причудливая ассоциация взялась в детском воображении, уже не вспомнить. 
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Теперь я знаю, сама урна и даже постамент для нее – просто подставка для мусора, 
произведенного бело-голубыми. 

Народное вече в воскресенье прошло мирно. Следующая мобилизация объявлена на 
вечер вторника - к ожидающемуся времени возвращения гаранта из Белокаменной. 

http://lb.ua/news/2013/12/16/247360_psihologicheskaya_voyna_vlastyu.html 

Блоги 

Анатолій Гриценко: «Довибори... Генетичне сміття...»  

pravda.com.ua 

Чи були фальшування з бюлетенями? Були. Чи були вони визначальними? Ні. Голоси 

тупо скупили, ще до дня голосування. Голоси тупо продали, ще до дня голосування. Ті, хто 

продавалися, напевно знали про Майдан, бачили на екранах, як влада по-звірячому била 
студентів, разом з усіма захоплено слухали "Океан Ельзи"... Тим не менше... 

Купують тих, хто продається. Не бідних купують – аморальних і безпринципних. 

Генетичне сміття... 

Співчуваю земляку Миколі Булатецькому. Тричі в Черкасах люди обирали його 

депутатом – і тричі влада позбавляла мандату. Останнього разу, рік тому, Микола переміг з 
відривом у 12500 голосів, причому переміг на всіх виборчих дільницях, крім двох, де 
голосували ув'язнені... Цього разу в Черкасах "обрали" ректора-співака, прости Господи, 

Поплавського – майже з таким самим відривом 12300 голосів. Вартість "відриву" 12300х (200 

грн + 150 грн) =? Бачили очі, що купували? Що далі, знаєте, землячки ( 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/grytsenko/52aff512a4301/ 

Арсен Аваков: «У кого воля сильней! У кого цели ясней!»  

pravda.com.ua 

У кого воля сильней! У кого цели ясней! У кого мотивация крепче! Война – война с 
системой. Война принципов, война философий – война мировоззрений. Вот что символизирует 
Майдан. И, слава Богу – столько раз произнесенное слово ВОЙНА – лишь термин 

противоборства – мирного противостояния. 

Непривычно для украинского общества. У нас не было Ганди. И в смуте наших дней 

пока и не видно. Но, мы и не колониальная Индия... Мы – без пяти минут европейская страна, с 
уже рожденным, но еще не до конца оформившимся европейским самосознанием. Потому – 

путь мирного гражданского императива воли – для нас должен стать нормой. И никакая 
текущая власть не может и не должна этому помешать. 

Только нужно верить в себя, в свои ценности, в свою волю! 

Конъюнктурные политики с обоих сторон баррикад, проходящие чиновники, 

президенты, революционеры, текущие позиции – вторичны. Первичны – ценности и воля эти 

ценности воплотить! 

Важно в суете текущих событий сверяться с ключевыми ценностями для общества, для 
себя, и для страны. И тогда никакая усталость, никакие волны настроений, эмоции не отвратят 
нас с Вами от славного дела, что мы сегодня делаем на Майдане. 

А делаем мы с Вами немало – мы делаем будущее Украины. 

Просветленной Вам ночи и отдыха! А я с ребятами сегодня подежурю в ночь на 
Майдане. И пофилософствую всласть, коли беркут не побеспокоит.:) 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/52af66643e224/ 
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Телебачення і радіомовлення 

Проект держбюджету на 2014 рік подадуть до Верховної Ради вже цього тижня  

УТ-1, Новини  

Любов ДОБРОВОЛЬСЬКА, ведуча: Проект держбюджету на 2014 рік подадуть до 

Верховної Ради вже цього тижня. Про це заявив спікер Володимир Рибак на засіданні 
Погоджувальної ради. За словами голови парламенту, після узгодження в комітетах, проект 
закону приймуть у першому читанні в середині січня. А на початку лютого ухвалять в цілому. 

Володимир Рибак сподівається, що і влада, і опозиція зможуть знайти компроміс у питанні 
бюджету на наступний рік. Утім, опозиція проігнорувала Погоджувальну раду. Мовляв, не 
хочуть брати участі в порожніх балачках. Поки що не вирішили, чи блокуватимуть роботу 

парламенту. У більшості не виключають: тоді засідання можуть провести в іншому місці. 
Опозиція вже заявила: проведення виїзного засідання не допустить. Водночас, спікер 

парламенту планує оголосити завтра днем відкритої трибуни. Можливість виступити буде не 
лише у голів фракцій. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної ради України: "Що стосується бюджету, ніяких 

виїзних засідань я не розглядав і не планую на сьогоднішній день. Поступить бюджет, почнемо 

його розглядати в комітетах, дійдемо до розгляду у Верховній Раді, потім будемо визначатися. 
У нас є можливість і в залі розглядати це питання. Я думаю, що до розгляду питання ми 

узгодимо розбіжності, які є сьогодні між опозицією і владою". 

Фракція Партії регіонів провела спільне засідання із міністрами  

Світлана ЛЕОНТЬЄВА, Лада СОКОЛЮК, ведучі: Фракція Партії регіонів провела 
спільне засідання із міністрами. Воно відбулося без преси в кінотеатрі "Зоряний". За 
повідомленням прес-секретаря прем'єр-міністра, йшлося про нагальні законопроекти, а також 

про кошторис на наступний рік. Обговорювали ситуацію в країні в цілому і, зокрема, роботу 

уряду. За словами лідера фракції Олександра Єфремова, зміни у складі Кабміну можливі. Хоча 
про зауваження до окремих міністрів не йшлося. Переформування уряду не виключає спікер 

Володимир Рибак. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Я думаю, що президент сьогодні 
аналізує роботу кожного члена уряду. Це питання, яке може вирішувати Президент. Я думаю, 

зміни після оцінки роботи кожного будуть. Кого конкретно, я з президентом на цю тему не 
розмовляв. Але я думаю, у найближчий час президент сам скаже, які є варіанти». 

Держбюджет 2014 року можуть ухвалити на початку лютого  

УТ-1, Діловий світ  

Костянтин ЖУРА, ведучий: Держбюджет 2014 року можуть ухвалити на початку 

лютого. Про це заявив спікер Володимир Рибак. За його словами, Рада всередині січня розгляне 
проект у першому читанні і його спрямують у комітети для підготовки до остаточного 

ухвалення. А ось сам документ Кабмін має передати до парламенту ще цього тижня. В уряді 
вже заявили: проект бюджету на наступний рік готовий.  

Володимир РИБАК, голова Верховної Ради України: "Я планую, щоб ми на цьому тижні, 
всередині січня місяця розглянули проект бюджету в першому читанні, щоб вже на слідуючій 

сесії, на початку лютого місяця депутати мали можливість розглянути і затвердити бюджет на 
2014 рік в другому читанні і в цілому". 

У Партії регіонів переконані, що встигнуть ухвалити бюджет до нового року  

24 канал, Новини 

Кореспондент: У Партії регіонів переконані, що встигнуть ухвалити бюджет до нового 

року. За словами спікера Володимира Рибака, прем’єр-міністр Микола Азаров пообіцяв внести 
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проект бюджету у Верховну Раду цього тижня. І якщо опозиція не заблокує парламент, то 

одразу ж проголосують в першому читанні, а наступного тижня вцілому.  

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради: «Ми домовилися, що на цьому тижні 
бюджет поступе у Верховну Раду України. Я його направлю в комітети, щоб комітети зібрали 

свої зауваження. На це піде десь 10, може трошки більше днів». 

Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції ПР: «Мы не намерены устраивать какие-то 

представления в зале сессионном. Если возникнет необходимость принятия очень важных 

документов, например принятии государственного бюджета или еще каких-то нужных 

документов, значит мы обеспечим их принятие в Парламенте. У нас есть необходимое 
количество голосов». 

Кореспондент: Представники опозиції засідання погоджувальної ради проігнорували. 

Свої сьогоднішні плани на робочий тиждень обговорили лідери парламентських фракцій 

на погоджувальній раді  

Ганна ГОМОНАЙ, ведуча: І свої сьогоднішні плани на робочий тиждень обговорили 

лідери парламентських фракцій на погоджувальній раді. Там була Анна Панова, і вона 
повідомить подробиці.  

Анна ПАНОВА, кореспондент: Засідання погоджувальної ради сьогодні вочевидь було 

коротким, як ніколи. Представники опозиції, а і ні лідери фракцій, а ні голови на засіданні не 
прийшли. Головний регіонал Олександр Єфремов заявив, що його фракція готова працювати. 

Він очікує, що до кінці тижня до Верховної Ради уряд внесе проект бюджету на 2014, хоча 
припускає, що до кінця року його вже не встигнуть ухвалити. Перший віце-прем’єр Сергій 

Арбузов повідомив, що уряд напрацював близько 80 законопроектів, і розраховує на підтримку 

Верховної Ради. Нагадаю, майже весь минулий пленарний тиждень, Верховна Рада не 
працювала. Трибуну блокувала опозиція, вимагаючи зокрема, відставки уряду. Лідер регіоналів 

Олександр Єфремов заявив: «Якщо опозиція не дасть парламенту працювати – більшість 
вживатиме цитую: «адекватних заходів». Також, Володимир Рибак нагадав на брифінгу, що 

повторний розгляд питання про відставку уряду, можливий лише на наступній сесії. Але спікер 

не виключає, що Президент України зробить кадрові перестановки в уряді своїми указами. 

Засідання погоджувальної ради сьогодні було дуже коротким  

Интер, Новости  

Ганна ГОМОНАЙ, ведуча: Засідання погоджувальної ради сьогодні було дуже 
коротким. На нього не завітали представники опозиції. Вони брали участь в акціях протесту. 

Більшість швидко визначилася з планами на тиждень. Зокрема, в раді очікують проект 
держбюджету-2014. Головне питання - чи буде заблокована трибуна, як і минулого тижня? 

Опозиція планує визначитися із цим завтра зранку. Серед іншого, меншовики вимагають 
відставки уряду. Утім, кадрові зміни у Кабміні можуть статися і за рішенням президента. Це 
підтверджують регіонали. Та конкретних прізвищ міністрів, які можуть позбутися портфелів, - 
поки що не називають. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної ради України: «Я думаю, що президент сьогодні 
аналізує роботу кожного члена уряду. Я думаю, зміни будуть. Я думаю, найближчий час 
президент сам скаже які є варіанти». 

Олег ТЯГНИБОК, народний депутат України, лідер фракції "Свобода": «Є два моменти, 

які нас можуть цілком задовольнити - відставка уряду указом президента або добровільна 
відставка прем'єр-міністра». 

Сегодня оппозиция проигнорировала согласительный совет в Раде  

Интер, Подробности  
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Анастасия ДАУГЛЕ, ведущая: Парламентский согласительный совет сегодня выдался 
стремительно кратким. Всего 25 минут - вместо обычных двух часов - не было оппозиции. 

Почему - знает Анна Панова. 

Анна ПАНОВА, корреспондент: В самом парламенте и возле него нарастает 
напряжение. Вот вы видите уже знакомые автобусы с беркутом, уже знакомая акция в 

поддержки власти. Под аккомпанемент митингов опять придется работать депутатам. Впрочем, 

больше похоже, что работать им не придется вовсе. На согласительном тихо и немноголюдно. 

Кресла оппозиция пустуют. 

Владимир РЫБАК, Председатель Верховной рады Украины: "Хочу - прийду, хочу - не 
прийду. До каси за зарплатою всі депутати ходять кожен раз." 

Олег ТЯГНИБОК, народный депутат Украины, лидер фракции "Свобода": "Ну немає 
сенсу брати участь в пустих розмовах, в парламенті сьогодні абсолютно нічого не вирішується". 

Анна ПАНОВА, корреспондент: Свой парламентский прогул оппозиционеры поясняют 
прессе на Майдане. Они продолжают требовать отставки правительства. Кадровые чистки в 

Кабмине - возможны, признают регионалы. Но фамилии тех, кто может потерять портфели - не 
называют. 

Владимир РЫБАК, Председатель Верховной рады Украины: "Президент сьогодні 
аналізує роботу кожного члена уряду. Я думаю, зміни будуть. Президент найближчим часом 

сам скаже, які є варіанти". 

Олег ТЯГНИБОК, народный депутат Украины, лидер фракции "Свобода": "Нас не 
влаштовує, то що вони розказують 7-8 міністрів вони хочуть відправити у відставку". 

Анна ПАНОВА, корреспондент: Оппозиция не теряет надежды до завтра насобирать 226 

подписей за отставку правительства. Как политический фактор влияния на Москву. Завтра 
Украина и Россия подпишут ряд двусторонних документов. Регионалы заверяют: там ни слова 
о Таможенном союзе. Только обоюдные экономические выгоды. В том числе - новая цена на 
газ. Какая - пока неизвестно. 

Александр ЕФРЕМОВ, народный депутат Украины, лидер фракции Партии регионов: 
"Она будет решаться непосредственно в рамках подписания протокола - сторонами, которые 
договорятся об этой цене". 

Анна ПАНОВА, корреспондент: Цена на газ - главная неизвестная в уравнении под 

названием "Бюджет-2014". После Москвы, ближе к концу недели - проект главной сметы 

ожидают в Верховной Раде. Блокировать ли трибуну дальше - оппозиция решила подумать 
завтра утром. Так мудренее. 

У парламенті скептично оцінюють можливість вівторкових відставок урядовців  

5 канал, Час новин  

Ведуча: У парламенті скептично оцінюють можливість вівторкових відставок урядовців. 
За словами спікера Володимира Рибака – жодних відповідних постанов у Раді немає. У 

відставці сумнівається також перший віце-прем’єр Сергій Арбузов – про це він повідомив 5 

каналу. А лідер КПУ Петро Симоненко уник відповіді на запитання, чи підтримають комуністи 

таку постанову. Також відмовився відповісти, чи правда, що комуністи відкликають свої 
підписи за розгляд цього питання у сесійній залі. 

Сергій АРБУЗОВ, перший віце-прем’єр: «Ну це ж сьогодні ж ситуація тільки 

вирішується… Якщо буде голосування, то завтра подивимося». 

Журналіст: «А ви залишитеся в уряді?». 

Сергій АРБУЗОВ, перший віце-прем’єр: «Якщо нас в відставку не відправлять, то 

однозначно». 

Журналіст: «А які шанси, що відправлять?» 

Сергій АРБУЗОВ, перший віце-прем’єр: «Ні – предпосилок нема для цього». 
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Петро СИМОНЕНКО, лідер КПУ: «Я никакими сплетнями не занимаюсь. Это ваши 

проблемы». 

Журналіст: «То ви будете голосувати чи ні?»  

Петро СИМОНЕНКО, лідер КПУ: «Это ваши проблемы». 

Володимир РИБАК, спікер ВР: «Такої постанови у Верховній Раді немає. Як вона 
з’явиться і будуть 150 підписів, то парламент може розглядати. Але на наступній сесії, в 
лютому». 

Крім того, спікер поки що не бачить потреби у виїзному засіданні парламенту – однак 

перенесення засідань в інше приміщення не виключає лідер фракції регіоналів Олександр 

Єфремов. Із минулого пленарного тижня Верховна Рада заблокована: три фракції – 

«Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» зупинили роботу парламенту на знак протесту проти 

розгону мирного Майдану з вимогою покарати винних. Опозиціонери не з’явилися на 
погоджувальній раді парламенту – оскільки в цей час перебували на допитах у Генпрокуратурі. 

Державний бюджет на наступний рік Верховна Рада може ухвалити вже на початку 

лютого  

Ведуча: Державний бюджет на наступний рік Верховна Рада може ухвалити вже на 
початку лютого. Таке прогнозує спікер Володимир Рибак. За його словами, документ, 
підготовлений урядом, має надійти до парламенту цього тижня. Потому проект спрямують до 

комітетів, і для його підготовки до розгляду у сесійній залі, за словами Володимира Рибака, 
знадобиться, щонайменше, 10 днів. 

Оскільки лідери опозиції ходили до Генпрокуратури, сьогодні засідання 

погоджувальної ради парламенту проходило без них  

ICTV, Факти  

Петро ДЕМ’ЯНЧУК, ведучий: Оскільки лідери опозиції ходили до Генпрокуратури, 

сьогодні засідання погоджувальної ради парламенту проходило без них. Регіонали зокрема, не 
виключають, що парламент завтра не працюватиме. Сьогодні зосередилися на завтрашньому 

візиті Віктора Януковича до Росії. Із Верховної Ради Володимир Горковенко. 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Насправді на сьогодні Верховна Рада, як і 
раніше перебуває в облозі. Всі під’їзди заблоковані міліцейською спецтехнікою. Тим часом на 
Майдані перед Верховною Радою триває анти майдан. Одним словом, піст під Верховною 

Радою під контролем регіоналів. Сьогодні дійсно, регіонали контролювали засідання 
погоджувальної ради. З відомих причин опозиціонери не з’явилися на засідання 

погоджувальної ради. Вони в цей час були в Генеральній прокуратурі. У відсутності, за 
відсутністю опозиції, регіонали говорили про необхідність ухвалення державного бюджету, 

щоправда цього документу Кабмін до Верховної Ради поки що не доправив. І власне 
залишається під питанням сама ймовірність роботи Верховної Ради. Адже вона заблокована. І 
опозиція поки що не заявляла про те, що вони знімають блокаду трибуни Верховної Ради. Що 

правда, регіонали мають все ж надію, що трибуна буде розблокована. І сподіваються, що це 
буде вже після 17 числа. Адже саме на 17 число заплановано візит до Москви урядової 
делегації, де планують підписати ряд економічних угод. Регіонали заявляють про те, що це буде 
надзвичайно вигідні для України документи. Зокрема, буде підписано меморандум між 

українським «Нафтогазом» та російським «Газпромом», яким фактично буде зменшено вартість 
російського газу для України на наступний рік. Володимир Рибак залишається великім 

оптимістом, і вважає, що як тільки опозиція побачить, на скільки вигідні документи Азаров 

підписав у Москві, вона одразу гнів змінить на милість. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Я думаю, що там питання 
Таможеного Союзу зовсім ні одна угода не стосується Таможеного Союзу. Я думаю, керівники 

опозиції все побачать. І думаю, що на цьому тижні парламент буде працювати». 

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Деталі, щодо можливих підписаних угод у 

Москві, регіонали отримали особисто від Прем’єр-міністра Миколи Азарова, під час засідання 
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фракції Партії регіонів. На якому, як вже повідомлялося, говорилося про необхідність певної 
зміни деяких міністрів. Що правда регіонали також не знають про те, які кадрові ротації 
очікувати в Кабінеті Міністрів. Але єдине вони певні, що поки що Андрій Клюєв зберігає свою 

посаду, більше він не є членом уряду. Як відомо, саме секретар ради Нацбезпеки та оборони 

фігурує у так званому розгоні, як один з організатор розгону Євромайдану 30 листопада. 
Андрій Клюєв також. Бо на засідання фракції Партії регіонів його регіонали зустріли 

оплесками. Андрій Клюєв пояснив, що не все правда те, що говорять засоби масової інформації. 
Що є правда, а що ні – регіонали в Андрія Клюєва не питали. Принаймні так журналістам 

розповів Олександр Єфремов. 

Олександр ЄФРЕМОВ, лідер фракції Партії регіонів: «Отношение к нему во фракции 

очень хорошее. А когда Клюев сегодня появился во фракции, его встретили аплодисментами. 

Клюев в своем выступлении сказал, что то, что преподносится средствами массовой 

информации, во многом не соответствует действительности».  

Володимир ГОРКОВЕНКО, кореспондент: Олександр Єфремов повідомив про те, що в 

разі необхідності для того, аби ухвалити бюджет на наступний рік, то Рада може зібратися і в 
іншому місті. Що правда, категорично проти виїзного засідання виступає спікер Володимир 

Рибак. Загалом, за відсутністю опозиції, сьогоднішнє засідання погоджувальної ради тривало 

рекордно короткий час. Ну, трошки більше 20 хвилин. 

Замість відставки переформатування на 90 %   

ICTV, Факти  

Олена ФРОЛЯК, ведуча: Замість відставки переформатування на 90 %. Таку ідею щодо 

подальшої долі українського уряду оприлюднили сьогодні на засіданні фракції Партії регіонів в 
кінотеатрі "Зоряний". Парламентарі наголосили на неможливості відставки в такий 

відповідальний і політичний момент і особливо з огляду на відсутність бюджету в країні. 
Виступаючи перед однопартійцями, прем'єр-міністр Микола Азаров закликав опонентів не 
сваритися, разом їхати до Брюсселя, і вирішувати євроінтеграційні питання. 

Ольга ЧАЙКО, кореспондент: Замість відставки – переформатування. І то нескоро. 

Вранішні збори фракції Партії Регіонів і Кабміну позитивного сигналу опонентам не дали і 
вкотре підтвердили, розколу провладної сили нема. І вона підтримує прем’єра. Микола Азаров 

заявив – неспокій в країні створює опозиція, та він готовий з нею вирішувати питання 

євроінтеграції.  

Микола АЗАРОВ, прем’єр–міністр України: «О мытном союзе ни слова во всех 

переговорах. Вот они все абсолютно соглашения. Если вы за европейскую интеграцию, и мы за 
европейскую интеграцию, так давайте сядем за стол переговоров, поедем в Брюссель, и вместе 
будем выступать единым фронтом».  

Ольга ЧАЙКО, кореспондент: Про результати зустрічі прем’єр особисто доповість 
президенту. Нині питання номер один для Кабміну – бюджет на наступний рік. А ротація 
урядовців можлива лише після новорічних свят.  

Ганна ГЕРМАН, народний депутат України: «Ми ставили перед Азаровим вимогу – 

переформатування уряду. Треба переформатування. Треба бюджет приймати».  

Ольга ЧАЙКО, кореспондент: Як саме це відбуватиметься, і кого попросити на вихід, 

думатиме спеціальна комісія. Поки ж з’явилася інформація, що першими полетять голови 

представників економічного блоку – міністрів промполітики, соцполітики та економіки, а також 

головного дипломата. Питання ж про відставку уряду після провального нещодавнього 

голосування парламент зможе розглядати тільки на наступній сесії, що стартує в лютому.  

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Такої постанови у Верховній раді 
немає. Як вона з'явиться і парламент може розглядати, але на слідуючий сесії на початку 

лютого».  

Ольга ЧАЙКО, кореспондент: Лідери опозиції переформатування категорично не 
сприймають – їхня вимога незмінна, відставка всього Кабміну. І оскільки Верховна Рада не 
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спромоглася на такий крок, його має зробити президент. Тим більше, кажуть, завтра Миколі 
Азарову 66, і він уже рік, як мав бути на пенсії.  

Олег ТЯГНИБОК, лідер фракції ВО «Свобода»: «Нас не влаштовує те, що вони зараз 
розказують, що 7 чи 8 міністрів вони просто так хочуть відправити у відставку. Весь уряд має 
йти у відставку, в тому числі разом з прем’єром Азаровим. Це навіть не обговорюється». 

Ольга ЧАЙКО, кореспондент: Політологи також наголошують – це питання Президента, 
адже саме він, фактично, контролює всі гілки влади в державі. 

За дві години у парламенті має відбутися засідання погоджувальної ради  

БТБ, Новини (випуск 08:00)  

Катерина РОМАНЮК, ведуча: За дві години у парламенті має відбутися засідання 
погоджувальної ради. Голова законодавчого органу Володимир Рибак вже заявив, що саме 
Верховна Рада має стати майданчиком для врегулювання всіх проблемних питань країни, адже 
доки опозиція не почує владу, а влада опозицію, виходу немає. Без діалогу політичну кризу не 
подолати, зазначив спікер. Окрім того, Володимир Рибак висловив готовність обговорити 

ситуацію у країні на засіданні парламенту у вівторок і закликав опозицію не блокувати роботу. 

Наприкінці тижня уряд подасть до парламенту проект держбюджету на 2014 рік  

БТБ, Новини  

Оксана ГУТЦАЙТ, ведуча: Держбюджет на наступний рік, підписання угоди про 

асоціацію, економічні відносини з Російською Федерацією та ціна на газ – такі головні питання 

погоджувальної ради напередодні останнього цього року пленарного тижня парламенту. 

Віра СВЕРДЛИК, кореспондент: Наприкінці цього тижня уряд подасть до парламенту 

проект держбюджету на 2014 рік. Про це на погоджувальній раді повідомив голова фракції 
Партії регіонів Олександр Єфремов. За його словами, до нового року документ 
опрацьовуватимуть профільні комітети, а вже після свят депутати перейдуть до голосування. 

Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партії регіонів: "В средине января на пленарной 

неделе, которая у нас планируется на этой сессии нам видится так, что этот законопроект 
можно бы было рассмотреть в первом чтении. Если будет много дополнений, если будет 
согласие депутатов, то возможно принятие вцелом. Если будут дополнения, значит у нас будет 
возможность его принять в начале февраля следующего года непосредственно закон". 

Віра СВЕРДЛИК, кореспондент: На цей же пленарний тиждень урядовці подали більше 
40 законопроектів, повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. 

Сергій АРБУЗОВ, перший віце-прем'єр-міністр України: "Три законопроекти на 
врегулювання питань соціальної сфери. Норми 8 законопроектів вирішують питання економіки, 

норми 4 законів спрямовані на вирішення питання державних фінансів та оподаткування. 5 

законопроектів врегульовують окремі питання енергетики і ЖКГ, регіонального розвитку та 
будівництва. 

Віра СВЕРДЛИК, кореспондент: Крім того, Кабінет міністрів не припиняє роботу над 

угодою про асоціацію з ЄС. 

Сергій АРБУЗОВ, перший віце-прем'єр-міністр України: "Уряд зупиняється в напрямку 

руху до раніше визначених цілей. Перша стосується євроінтеграції і 2 стосується комплексу 

розпочатих реформ. Наше завдання - активізація економіки, покращення інвестиційного 

клімату в державі, приведення законодавчого поля у відповідність до європейських стандартів. 
Тільки таким чином ми зможемо увійти на рівних у вагову категорію країн Європи". 

Віра СВЕРДЛИК, кореспондент: А наші економічні відносини із північним сусідом 

обговорять на вищому рівні завтра під час 6 засідання російсько-української міждержавної 
комісії. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Там будуть підписані двосторонні 
взаємовигідні угоди в економічних питаннях. Ті проблеми, які сьогодні виникли між Україною і 
Росією. Ні одна угода не стосується Таможенного союзу". 
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Віра СВЕРДЛИК, кореспондент: Запланований до підписання і протокол між 

"Газпромом" та "Нафтогазом". Як очікують, у документі буде зафіксована нова ціна на 
російське паливо. 

Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партії регіонів: "Цена не должна быть выше 
европейской цены. Эта цена должна учитывать наши договоренности и эта цена должна 
учитывать транспортировку газа по територии Украины и километраж этой транспотировки". 

Віра СВЕРДЛИК, кореспондент: На те, що до конструктивної роботи уряду 

приєднаються і народні обранці розраховує спікер парламенту Володимир Рибак. Він 

сподівається, що завтра опозиція розблокує і останній пленарний тиждень цього року буде 
результативним. 

Україна буде із бюджетом, але після Нового року  

ТРК Ера, Підсумки  

Олена КИРИК, ведуча: Україна буде із бюджетом, але після Нового року. Заявив на 
погоджувальній раді спікер Володимир Рибак. Також він пообіцяв, що виїзних засідань 
парламенту не планує. І закликав опозицію припинити блокування і взятися за роботу.  

Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Парламент без опозиції. У понеділок на 
погоджувальну раду не прийшов жоден з депутатів Батьківщини, УДАРу та Свободи. Спікер 

бойкот роботи засудив.  

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Парламент – це вищий 

законодавчий орган нашої держави. Це не політичний клуб, куди, хочу прийду, хочу – не 
прийду. В касу всі ходять депутати за зарплатою кожен раз».  

Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Через відсутність половини депутатів 

погоджувальна рада тривала менше години. Народні обранці навіть не обговорювали порядок 

денний. Головним месиджем засідання стала обіцянка уряду подати проект бюджету на 
наступний рік. Документ може з’явитись у Верховній Раді вже цього тижня. Розглядати його 

почнуть із 14 січня, в останній пленарний тиждень цієї сесії, припустив спікер.  

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Щоб вже на наступній сесії, на 
початку лютого місяця депутати мали можливість розглянути і затвердити бюджет на 2014 рік в 
ІІ читанні і в цілому».  

Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Роботу парламенту прокоментував і голова фракції 
Партії регіонів. Олександр Єфремов, на відміну від спікера, заявив, що у разі блокування 

роботи регіонали зроблять все, аби не зривати розгляд важливих законопроектів.  

Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партії регіонів: «Мы не будем устраивать 
никаких цирковых представлений. Если нам не дадут возможность работать в парламенте, мы 

соберемся в другом здании Верховной Рады и примем решение».  

Вікторія ПОТАПОВА, кореспондент: Водночас, і спікер, і лідер регіоналів запевнили – 

Україна не збирається до Митного союзу. За їхніми словами у вівторок, під час візиту до Росії 
Президент України підпише виключно економічні угоди, такі, що не загрожуватимуть 
суверенітету країни. 

Регіонали вимагають перезавантаження уряду  

ТРК Украина, События  

Олена КОТ, ведуча: Регіонали вимагають перезавантаження уряду. Про це вони сьогодні 
розповіли самому Миколі Азарову.  

Ірина РОМАЛІЙСЬКА, кореспондент: Фракція Партії регіонів з членами уряду 

зустрічається у закритому режимі у Зоряному. Розмова обіцяє бути цікавою. Напередодні 
видання Лівий берег поширило інформацію з посиланням на власні джерела, що начебто більше 
сотні депутатів готові проголосувати за відставку Прем’єра Азарова. Самі регіонали 

запевняють, все під контролем.  
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Михайло ЧЕЧЕТОВ, фракція Партії регіонів: «У нас с полутора миллионов вышел 

только один человек, Богословская. Женщина она немножко изменчива. Мужчины таких 

женщин больше любят». 

Ірина РОМАЛІЙСЬКА, кореспондент: Та іншу мінливу панночку Чечетов навряд чи 

вподобає. Калошу ця активістка…приготувала для Миколи Яновича, а поцілила в Михайла 
Васильовича.  

Михайло ЧЕЧЕТОВ, фракція Партії регіонів: «Культура в лаптях». 

«Хотіла показати неповагу і недовіру». 

Ірина РОМАЛІЙСЬКА, кореспондент: З урядом розмова була серйозною, ретельна 
добирає слів Ганна Герман. 

Ганна ГЕРМАН, фракція Партії регіонів: «Ми ставили сьогодні перед Азаровим вимогу 

переформатування уряду на 90%. Азаров сказав, що він ознайомить сьогодні з позицією фракції 
Президента і що обов’язково висновки будуть зроблені». 

Ірина РОМАЛІЙСЬКА, кореспондент: Згадана ж Богословська переконує, у фракції 
наростає бунт, а у парламенті нова більшість з опозиційних партій, мажоритарників та деяких 

регіоналів, терпець яких ось ось урветься.  

Інна БОГОСЛОВСЬКА, народний депутат України: «7 депутатов выступили вплоть до 

мата о том, что так невозможно, что можно распускать Кабинет министров. И очень много 

людей сказали, что если в ближайшее время не будет существенных изменений, то они просто 

будут выходить из партии». 

Ірина РОМАЛІЙСЬКА, кореспондент: Опозиціонери, які на погоджувальну раду не 
прийшли, знову збирають підписи про недовіру уряду. Але проекту постанови поки немає. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Як вона з’явиться, буде 150 

підписів і парламент може розглядати. Але на слідкуючій сесії». 

Ірина РОМАЛІЙСЬКА, кореспондент: На разі, наполягають регіонали, треба бюджет 
розглядати. 

Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції Партії регіонів в парламенті: «Если нам не дадут 
возможность работать в парламенте, мы соберемся в другом здании Верховной Рады и примем 

решение». 

Ірина РОМАЛІЙСЬКА, кореспондент: Підтримати важливі законопроекти 

парламентарів закликав і віце-прем’єр Арбузов. 

Крісла під міністрами захиталися  

СТБ, Вікна-новини  

Віта ЄВТУШИНА, ведуча: Крісла під міністрами захиталися. Сьогодні за зачиненими 

дверима регіонали та урядовці говорили про долю Кабміну. Опозиції не було, бо пікетувала 
Генпрокуратуру.  

Євгенія МОТРИЧ, кореспондент: І опозиційні, і провладні депутати знову заговорили, 

якщо не про відставку Кабінету міністрів, то переформатування його на 90%. І це питання вже 
завтра може бути знову на порядку денному у Верховній Раді. Ранкове майже виїзне засідання 
Кабміну сьогодні відбулося за зачиненими дверима в штабі Партії регіонів. Уже по його 

завершенню депутат Ганна Герман заявила, що від Прем'єра, а згодом і Президента чекають хоч 

і не кардинальних, але рішучих кадрових змін.  

Ганна ГЕРМАН, народний депутат, фракція Партії регіонів: "Переформатування уряду 

на 90%. Тому що, по-перше, нам треба бюджет приймати. По-друге, на цій сесії вже було 

питання про відставку уряду. І в уряді є люди, які справді професійні і можуть працювати". 

Євгенія МОТРИЧ, кореспондент: Що думають про таку урядову ротацію опозиційні 
політики, в парламенті запитати нікого. Усі місця опозиції порожні. Спікер каже, відставку 

уряду розглядатимуть хіба після Нового року. І обурюється, що опозиція не присутня.  
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Володимир РИБАК, Голова ВР України: "Це не політичний клуб куди хочу прийду, хочу 

не прийду". 

Євгенія МОТРИЧ, кореспондент: Опозиція пояснює, не пішла до Ради, бо чекають на 
рішення президента про відставку уряду. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, народний депутат, голова фракції ВО "Батьківщини": "Це питання 
вирішується не в парламенті. Це питання вирішується в кабінеті президента України". 

Євгенія МОТРИЧ, кореспондент: Ці заяви роблять біля ГПУ. Сюди прийшли, аби 

викликати на парламентську трибуну генпрокурора. Від нього чекають новин у справі побиття 
мітингувальників на Майдані.  

Жінка: "Генеральний прокурор сказав, що готовий до цього". 

Євгенія МОТРИЧ, кореспондент: Тут же прокурори пояснюють, звідки взялися у мережі 
скандальні протоколи допиту вже відсторонених Попова, Сівковича та Коряка. І називають – 

хто порушив таємницю слідства. 

Віталій БІЛОУС, перший заступник генерального прокурора: "Слідчим шляхом 

встановлено, що саме Олександр Попов сприяв розповсюдженню матеріалів слідства. Слідство 

вважає, що факт сприяння у розповсюдженні даної інформації ставить під сумніви окремі 
частини показів Олександра Попова". 

Євгенія МОТРИЧ, кореспондент: Опозиція очікує – вже завтра з парламентської 
трибуни генпрокурор проллє світло на цю справу. Але це в разі, якщо парламент запрацює. 

Переформатувати уряд вимагає від Миколи Азарова Партія регіонів  

Новий канал, Репортер  

Кореспондент: Переформатувати уряд вимагає від Миколи Азарова Партія регіонів. Але 
відставки Кабміну регіонали не хочуть. Мовляв, там працює чимало професіоналів. І попереду 

ще багато роботи. Зокрема, ухвалення бюджету. проект основи кошторису можуть внести до 

Ради вже цього тижня.  

Володимир РИБАК, голова Верховної Ради: «Я планую, що на цьому тижні, в середині 
січня місяця, розглянули проект бюджету в І читанні».  

Олександр ЄФРЕМОВ, голова фракції ПР: «То, что такие-то трансформации в Кабинете 
министров будут происходить, они, наверное, будут происходить. Но, на сегодняшний день 
никаких персональных обсуждений для персональных вопросов об отставке каких-то 

министров, их нет». 

Проект державного бюджету на наступний рік уряд підготує вже цього тижня  

Перший дiловий, Бізнес  

Анастасія МАРЧЕНКО, ведуча: Проект державного бюджету на наступний рік уряд 

підготує вже цього тижня. Таке повідомив спікер парламенту Володимир Рибак. За його 

словами, найближчими днями Кабінет міністрів передасть документ на розгляд Верховній Раді. 
Втім, ухвалити кошторис народні обранці зможуть на початку лютого.  

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «Я планую, щоб ми на цьому 

тижні, у середині січня місяця розглянули проект бюджету в І читанні. І направили його у 

комітет, щоб уже на наступній сесії, на початку лютого місяця депутати мали можливість 
розглянути і затвердити бюджет на 2014 рік». 

Нова спроба звільнити уряду  

Анастасія МАРЧЕНКО, ведуча: Нова спроба звільнити уряду. Постанова про недовіру 

Кабінету міністрів уже зібрала понад 200 підписів народних обранців. Тоді як для розгляду у 

сесійній залі достатньо 150. Про це повідомив голова опозиційної фракції Свобода Олег 
Тягнибок. Після невдалого голосування за документ від опозиції парламент може спробувати 
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вибити стільки з під урядовців за сценарієм Компартії. Хоча Спікер Верховної Ради наполягає, 
голосувати за відставку Кабміну до лютого наступного року не дозволяє регламент. 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: «В цю хвилину такої постанови у 

Верховній Раді немає. І парламент може розглядати, але на слідкуючій сесії на початку лютого 

місяця». 

ПР вимагає урядових ротацій  

UBR, Новини  

Ігор ПУПКОВ, ведучий: Серйозні кадрові зміни найближчим часом чекають і на Кабінет 
міністрів. Принаймні, фракція Партії регіонів вимагає від Миколи Азарова змінити склад уряду. 

Сьогодні члени цієї політичної сили зібралися на нараду. За словами народного депутата Ганни 

Герман, Кабмін має змінитися мало не на 90%. Однак хто саме може втратити міністерські 
портфелі, наразі не повідомляють. Водночас, спікер парламенту Володимир Рибак зазначив, що 

президент уже найближчим часом оголосить про переформатування уряду, а до того Віктор 

Янукович проаналізує роботу кожного міністра. 

Ганна ГЕРМАН, (народний депутат, фракція Партії регіонів: "Ми ставили сьогодні перед 

Азаровим вимогу переформатування уряду на 90%. Фракція вимагає змін – змін досить таких 

впевнених, конструктивних". 

Володимир РИБАК, Голова Верховної Ради України: "Я думаю, що президент сьогодні 
аналізує роботу кожного члена уряду. Це питання, яке може вирішувати президент. Я думаю, 

зміни після оцінки роботи кожного будуть". 

Жодних документів, які стосуватимуться інтеграції України до Митного союзу під 

час завтрашньої зустрічі Віктора Януковича та Володимира Путіна не підписуватимуть  

Кореспондент: Жодних документів, які стосуватимуться інтеграції України до Митного 

союзу під час завтрашньої зустрічі Віктора Януковича та Володимира Путіна не 
підписуватимуть. Про це заявив Голова Верховної Ради Володимир Рибак. Він наголосив – 

укладуть лише низку угод про співпрацю в економічній площині та для розв’язання спірних 

проектів, що виникли між країнами. Водночас, іншу думку висловив помічник президента РФ 

Андрій Бєлоузов. На запитання журналістів чи заплановане підписання документів про Митний 

союз, пояснив, що робота над цим триває постійно, тому таке цілком реально. 

Володимир Литвин: «Уряд має піти у відставку, це розв’яже конфлікт»  

Радіо Свобода, Ваша Свобода 

Гості «Вашої Свободи»: Володимир Литвин, голова Комітету Верховної Ради України з 
питань національної безпеки і оборони. 

Ірина Штогрін: Пане Литвин, я подивилася на сайті Верховної Ради. Вас не було у день 
голосування за відставку уряду. 

– Ні, я був у Верховній Раді. 

– Щось я не подивилася, мабуть. 

– Я не пропускаю засідання Верховної Ради. Я третього числа виступав, висловлював 

думку групи позафракційних депутатів і говорив про те, що серйозність ситуації вимагає  
серйозного підходу, що має бути дана оцінка Верховною Радою акту побиття людей, молоді. Це 
повинна бути жорстка оцінка, це повинна бути єдина позиція Верховної Ради. 

І разом з тим я звернувся до сторін і до представників Партії регіонів, сказав, що 

сподіватися, що все розсмокчеться без рішення адекватного, не можна. Звернувся поіменно до 

лідерів трьох фракцій: давайте приймати серйозні рішення. Бо постановка прохідного питання 

про відставку уряду і розуміння того, що немає голосів, – це абсолютна неправильно. Оскільки 

це індульгенція для уряду до наступної сесії. 
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І запропонував: якщо ситуація зводилася до того, що не більше 200 депутатів прийме 
рішення у голосуванні, ми запропонували проект постанови. Підписали його 9 нардепів. 

У ній ішлося про те, що президент України має прийняти рішення про відставку уряду, 

що мають бути проведені консультації щодо уряду і прем’єр-міністра України для того, щоб 

узгодити позиції, заслухати інформацію чи звіт ГПУ про результати розслідування обставин 

побиття людей і прийняття відповідних рішень, у тому числі у кадровій сфері. Рекомендація 
про те, щоб утворити за участю представників Верховної Ради України делегацію для 
відновлення переговорів з ЄС і з Російською Федерацією, щоб бачили, що немає там підстав 

говорити про таємні домовленості. Постановка питання плюс до угоди безвізовий режим. І 
Верховна Рада повинна взяти на себе зобов’язання до кінця року виконати всі умови, необхідні 
для підписання угоди і безвізового режиму. 

Я вважав, що це основа і  платформа. 

– По суті, це той план дій, який вже, зрозуміло, може вивести Україну з кризи. 

– Але відмовилися підтримати, у тому числі і опозиційні фракції відмовилися 

підтримати. 

– От! І потім, коли голосували за відставку уряду, Ви? 

– Ми запропонували, що ми голосуємо за відставку уряду, але якщо буде не прийняте 
рішення, ви підтримайте наш проект постанови. Вони сказали: у нас є свій план, ми не будемо 

реагувати на ваші пропозиції. Ми тоді всі розійшлися у думках. 

– Пане Литвин, Ви були головою Верховної Ради у період 2004 року на помаранчевому 

Майдані. Маєте цей досвід, коли ситуація надзвичайно напружена. Як Ви оцінюєте ситуацію, 

яка склалася на сьогоднішній день в країні? 

Є особливість, що багато молоді, які вже не мають відчуття страху, генетичної пам’яті 
про радянське минуле, вимагають правди 

– Я можу сказати, що Майдан залишився той же. Єдине, що спільне з 2004 роком і з 2013 

роком – це люди. Правда, є зараз така особливість, що багато молоді, які вже не мають відчуття 
страху, в яких уже немає генетичної пам’яті про наше радянське минуле, які вимагають правди, 

які вимагають перспектив. 

Разом з тим я бачу відмінність у тому, що у нас з’явилося багато охочих очолити цей 

Майдан для того, щоб вирішити власні, свої політичні інтереси. Тоді був один лідер, якого 

розглядали як месію, а сьогодні йде боротьба за владу, за такий шматок цієї влади. І зрозуміло, 

що цей настрій людей, їхня позиція часто глушиться тим, що політики хочуть для себе 
отримати результат. 

– Це Ви критикуєте опозицію. А влада? 

– Я опозицію не критикую. Влада зараз заслуговує жорсткої оцінки за ті дії, які 
відбулися. Я вже сказав, що ми маємо першим питанням, і Верховна Рада мала б прийняти 

рішення і категорично засудити. 

І ще одна особливість. Вона полягає у тому, що сьогодні Верховна Рада наче 
відсторонилася від того, що відбувається в країні. 

– От я хотіла у Вас запитати: чи здатна ця Верховна Рада, яку багато експертів називає 
абсолютно «ручною», незбалансованою, вплинути на цю кризову ситуацію? 

Майдан – це не тимчасове явище 

– Я Вам скажу так. Якби голосування за відставку Кабміну України розглядалося не 3 

числа, коли неготові були абсолютно ні позиція, ні провладна більшість знайти спільну точку 

дотику, сьогодні рішення було б позитивне. 

Сьогодні побачили, що цей Майдан – це не тимчасове явище. Усі зараз говорять про те, 
що (це як обов’язковий елемент) треба слухати і чути людей. І, очевидно, цей тиск дав би свій 

результат. 

На мій погляд, Верховна Рада повинна негайно відновити роботу. Так чи інакше фракції 
представляють настрої різних територій, різних верств населення, вони повинні реагувати на ці 
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настрої і робити все, щоб знайти компроміс в інтересах країни і знайти мирний вихід із ситуації, 
в якій виграла б країна. 

– Питання мирного виходу – це те, що хвилює людей і на сході, і на заході, на півночі, у 

центрі. Скрізь. 

Маємо запитання радіослухача. 

Слухачка: Пане Литвин, чому Ви так, як і всі ті регіонали, ганите цю опозицію? Та є така 
опозиція, яка вона є. Якщо Ви хочете бути кращими опозиціонером, то вступайте в опозиційну 

фракцію і будете кращим, будете показувати, як потрібно. 

Ви можете теж вийти на Майдан, і Вам дадуть слово, Ви виступите і не будете говорити, 

що один перед другим виступає. Виступають люди, тому що їм треба щось сказати. А вони 

найбільше усвідомлені, що робиться у ваших кулуарах. І через те вони доносять ту інформацію 

до людей. І не треба відсторонюватися. 

Свій Майдан я відстояв у 2004 році. Якби не ваш покірний слуга сьогодні мирно не 
розмовляли б 

– Я абсолютно поділяю Вашу стурбованість, але в мене склалося таке враження, що 

певна є упередженість у Ваших словах. Я абсолютно не ганю опозицію, я абсолютно не 
звинувачую людей, які виходять на Майдан і виступають. Я виходжу лише з того, що ми 

повинні почути те, що говорять люди і закумулювати це у тих рішеннях прийнятних, які 
заспокоять країну. 

Я вважаю, що має бути досягнутий великий загальноукраїнський компроміс. На цей 

компроміс спершу повинні бути готові українські політики. 

Але Ви зі мною погодьтеся, що сьогодні, якщо уважно і прискіпливо подивитися на те, 
що відбувається, то політики намагаються використати піднесення людей і їх присутність на 
Майдані для того, щоб розв’язати свої питання. 

Я думаю, що вони і не очкували, що такий буде масовий протест людей проти того, що 

відбулося в країні. 

І вступати, як Ви мені рекомендуєте, в опозицію я не збираюся. У мене є округ, на якому 

проживає 200 тисяч людей, і я доношу їхню точку зору. Я повинен сказати, що вона також 

заслуговує на те, щоб бути почутою і врахованою. А свій Майдан я відстояв у 2004 році. Якби 

не ваш покірний слуга Володимир Литвин, я думаю, ми сьогодні з вами мирно не розмовляли б. 

– Пане Литвин, а чи є зараз такий посередник, на Вашу думку, яким Ви були у 2004 році, 
або хто ним міг би бути? 

Оскільки ми чуємо заяви представників опозиції, що вони не можуть іти на переговори, 

які їм пропонують Леонід Кучма, Леонід Кравчук. І Віктор Янукович теж, власне, каже про те, 
що він готовий іти на переговори. Зокрема сьогодні з’явилося повідомлення, що о другій годині 
президент України візьме участь у засіданні загальнонаціонального круглого столу 

«Об’єднаємо Україну». 

– На жаль, я Вам повинен сказати, що ми маємо сьогодні такий трагічний провал. 

Можливо, це пов’язано з нашою складною історією, що в нас немає особи, яка була б єдиною, 

яка об’єднувала б усю Україну. Трагічний провал! 

У нас, на превеликий жаль, я повинен констатувати (можливо, з цього приводу 

прозвучить знову критика), що в нас церква не може виступити таким єдиним символом, 

оскільки вона розколота. І я думаю, що сьогодні, якщо бути реалістом, ми спостерігаємо 

реалізацію цього розколу церкви. Одні з них підтримують Майдан, навіть присутні на Майдані, 
представники однієї або декількох конфесій, інші категорично засуджують те, що відбувається. 

– Навіть всередині однієї конфесії. Оскільки є спільна заява Ради церков за мирний 

характер того, що відбувається. 

– Що у цьому зв’язку робити? Мені здається, що треба започаткувати або продовжити 

повноформатний круглий стіл. І в ході дискусій, які повинні вестися не в річищі звинувачення, 
а пошуку прийнятних рішень, виходячи із загальних інтересів, я думаю, може 
викристалізуватися  фігура, яка буде говорити ті речі, до яких варто прислухатися. 
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– Яка Ваша думка, мають пан Яценюк, пан Тягнибок, пан Кличко йти і брати участь у 

круглому столі? 

Опозиція зобов’язані це робити, брати участь у круглому столі, війни до добра не 
доводять 

– Я скажу, може. Ще категоричніше: вони (опозиція – ред.) зобов’язані це робити (брати 

участь у круглому столі -– ред.), оскільки війни до добра не доводять. Ми єдиний народ. Ми 

повинні продемонструвати, що ми можемо знайти спільне рішення, яке відповідало б потребам 

країни, яке відповідало б настроям суспільства. 

– Якщо не ховатися за терміни, а назвати прямо те, що відбувається, то зараз, по суті, 
відбувається мобілізація людей на другий майдан, де люди приїдуть у Київ, вже їдуть у Київ 
або вже приїхали у Київ, щоб висловити підтримку чинному президенту. Цей майдан буде 
розташований поруч з Євромайданом, наскільки я вже розумію. Оскільки мова йде про 

Європейську площу і, мабуть, про територію від Верховної Ради, де зараз насправді теж 

перебувають люди, біля Верховної Ради, які підтримують чинного президента. 

Як зробити так, щоб ці два майдани пробули час поряд один з одним і при цьому не 
виникло конфлікту? Як зробити так, щоб більше крові у цій ситуації, яка у нас зараз склалася в 

Україні, не пролилося? 

Треба припинити нагнітати настрої катастрофізму. Організаторам заходів треба 
домовитися про взаємний ненапад. Єдине, чого боюся, щоб сепаратизм не підтримав 
підживлення 

– Я переконаний, що, по-перше, треба припинити нагнітати настрої катастрофізму. А 

вони зараз нагнітаються. У тому числі деякі люди транслюють певні чутки, вигадки для того, 

щоб, можливо, перестрахуватися. 

Я бачив би такий алгоритм дій. По-перше, сьогодні на засідання круглого столу, який 

має розпочати свою роботу о другій годині, треба чітко домовитися про те, що сторони 

відповідальні за мирне проведення акцій. Треба припинити сторонам нагнітати протистояння 
один проти одного. 

Я думаю, що тим людям, які є сьогодні лідерами на Майданах, навіть не офіційним 

політикам, інакше кажучи, організаторам цих заходів треба зустрітися і домовитися (я буду 

вживати таке слово) про взаємний ненапад, про потреби знову ж таки країни, будемо 

демонструвати відповідальність перед країною. 

Я єдине, чого боюся, щоб у нас сепаратизм не підтримав підживлення, щоб у нас не 
приймалися рішення, які можуть призвести до розсварювання країни. Нам зшити, зцементувати 

країну надалі буде дуже важко. Це головне сьогодні, я вважаю, визначальне. 

– Люди бояться провокацій. Це, можливо, не зовсім питання до Вас. Але Ви – людина, 
яка на державній роботі вже десятиліття. Наскільки в цій ситуації, яка є дуже 
наелектризованою, провокація може зіпсувати мирний хід подій? 

– Я думаю, що ми тоді можемо бути присутні на похованні будь-якої можливості знайти 

спільну мову. Тоді буде говорити сила. Тоді розпочнуться конфлікти. Я це виключаю. Хоча я 
розумію, що коли відбуваються такі масові акції, коли суспільство переживає процес збурення, 
то це притягує любителів екстриму. 

– Та їх наймають на роботу. Цих любителів екстриму. 

Деякі будуть шукати «Геростратової слави» 

– Можливо, і наймаються. А, можливо, деякі будуть шукати такої «Геростратової 
слави». Звичайно, тут заходи безпеки, у тому числі і з боку правоохоронних органів повинні 
бути націлені на одне. По-перше, попередження. По-друге, недопущення і наша спільна 
відповідальність. 

А все передбачити, на жаль, не можна. Але зробити все, щоб не допустити будь-якого, 

не дай Боже, крові, то це абсолютна відповідальність всіх і кожного. 

– Запитання ще одного слухача. 
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Слухач: Володимире Михайловичу, будьте добрі, робіть що-небудь! Оце, що на 
Європейські площі строять,  це все рівно, що в курилку заносять бочку з порохом! Це 
неможливо! Це може бути стіна на стінку! Це хай Бог милує! Робіть що-небудь! Не сидіть! 

Намагання перетиснути один одного або перечекати аморальне, а завтра може бути і 
злочинним 

– Я поділяю Вашу стурбованість. Я дякую Вам за небайдужість. Я розумію, що у Вас це 
говорить Ваше серце. Я намагаюся догукатися, намагаюся контактувати з представниками обох 

таборів і пропонувати те, що дозволить нам вийти на рішення. Бо намагання перетиснути один 

одного або перечекати, я думаю, сьогодні, як мінімум, аморальне, а завтра може бути і 
злочинним. 

– Я не можу Вас не спитати. Ви це знаєте, я впевнена. Скільки нардепів засуджує те, що 

сталося 30 числа на Майдані Незалежності? 

Це більше, ніж конституційна більшість засуджують події 30 листопада. Відбувся процес 
консолідації не Ради, а групової консолідації. Кожен депутат думає, що лідер може не 
включити у прохідну частину списку. Треба розкувати сьогодні волю депутатів. Вона скована 

– Я відразу відповім. Я думаю, що це більше, ніж конституційна більшість (засуджують 
події 30 листопада –- ред.). Я розмовляю з усіма депутатами. Ви знаєте, я отримав зараз таку 

можливість говорити з усіма, оскільки я не належу до того чи іншого табору. І, очевидно, 

частина з них через це мені довіряє. 

Розумієте, що зараз відбувається процес, він мені не дуже подобається, коли заявили про 

те, що можливі дочасні вибори Верховної Ради України, відбувся процес консолідації не 
Верховної Ради, а відбувся процес групової консолідації. Бо кожен депутат думає, що лідер 

може не включити його у прохідну частину списку. І через те вони не висловлюють своєї 
позиції, а намагаються лише сказати те, що хоче почути від нього лідер. І свою думку 

приховали. 

Тому я думаю, що нам треба покінчити насамперед з усією темою, що будуть якісь 
дочасні вибори, щоб розкувати сьогодні волю депутатів. Вона сьогодні скована. Я це відчуваю. 

– А відставка уряду нормалізувала б ситуацію? 

Треба діяти на випередження, перегнути палицю. Завтра доведеться йти за вимогами 

Майдану 

– Я скажу Вам так. Я це говорив тим людям, які приймають рішення, що треба за такої 
ситуації діяти на випередження і, можливо, навіть прийняти рішення дещо різке. Як у народі 
кажуть, перегнути палицю. Бо завтра доведеться працювати навздогін, завтра доведеться йти за 
вимогами Майдану. 

А ви прекрасно розумієте, що люди у натовпі постійно радикалізуються, коли  бачать, 
що не виконуються їхні вимоги. А ті люди, які хочуть очолювати великі зібрання людей, 

повинні йти у своїх радикальних вимогах на декілька кроків вперед, щоб утримати у полі свого 

впливу великі маси людей. 

Якщо далі тягнути, то рішення про відставку уряду вже не буде влаштовувати. Будуть 
вимагати далі прийняття рішень. А треба, як мені бачиться, покроково вирішувати питання. 
Окреслити коло питань, сісти за стіл переговорів, вибракувати те, що не може бути прийнято, а 
по решті питань шукати паритетні рішення. Один крок зробила одна сторона – інший крок. І так 

розширювати поле для довіри діалогу. 

– Іншими словами, на Вашу думку, питання про імпічмент президенту, недовіру 

президенту зараз не на часі? 

Реалізації у правовому полі сьогодні немає. Може вирішити вулиця. Але тоді ми будемо 

мати щось на зразок 1917 року. Ніхто так владу просто здавати не буде. Це буде призводити до 

посилення протистояння 

– Питання в тому, що коли ти ставиш будь-яке питання, ти повинен зрозуміти, які є 
можливості його реалізації. Реалізації у правовому полі сьогодні немає. Може вирішити вулиця. 
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Але тоді ми будемо мати щось на зразок 1917 року. І наслідки, які отримала у тому числі 
Україна. 

Ще один аспект. Ви прекрасно розумієте, що ніхто так владу просто здавати не буде. А 

це буде призводити до посилення протистояння. Тому, якщо ми хочемо вирішити проблему, то 

давайте ми її будемо вирішувати. 

– А протистояння приведе до чого? 

– Протистояння приведе до крові. 

– І до розколу України. 

– Тому що ситуація це не 2004 року. Тоді влада закінчувалася і йшло питання про те, як 

цивілізовано, у правовому річищі шляхом виборів передати владу від одного президента до 

іншого. Сьогодні навіть європейські структури кажуть, що така постановка питання звужує 
поле для діалогу і компромісу. Бажання великі можуть бути, але давайте будемо реалістами. 

– Роль РНБО. Я запитую, оскільки ви керуєте профільним комітетом. А цей орган у 

певні часи в Україні відігравав дуже велику роль. 

Експерти останнім часом, що РНБО практично втратила здатність впливати на такі 
складні ситуації або надскладні, якою вона є зараз. 

– Я повинен Вам сказати, що я не маю стосунку до РНБО, тому мені важко судити, як 

організована робота. А переповідати те, що звучить у висновках експертів, ЗМІ, несерйозно. 

– По-іншому. На Вашу думку, що мала б робити РНБО? 

Парламентський комітет з питань нацбезпеки і оборони повинен отримати статус, щоб 

міг впливати на ситуацію 

– Як мінімум, це засідання РНБО і оприлюднення тих загроз нацбезпеці і викликів, які 
ми маємо сьогодні з огляду на внутрішньополітичні процеси, з огляду на економічну ситуацію і 
з огляду на реакцію міжнародної спільноти, на те, що відбувається в Україні. 

Але Ви дуже правильно поставили питання. І я вважаю, що Парламентський комітет з 
питань нацбезпеки і оборони повинен отримати очевидний статус для того, щоб він міг 
впливати на ситуацію, він міг мати контрольні функції, у тому числі і в кадрових питаннях, які 
стосуються правоохоронних і силових структур, які належать до сфери, компетенції комітету. 

Ми зараз готуємо засідання комітету. Я збираю всі матеріали, які стосуються виключно 

цих ризиків, які ми маємо для нацбезпеки і оборони. Але сьогодні всі задіяні на Майданах. І 
проговорити питання для того, щоб його розглянути глибоко і вийти на висновки і необхідні 
рекомендації, доволі непросто. 

Але я думаю, що це один із часткових (я підкреслюю: не головних, а часткових) уроків, 
які потрібно врахувати на майбутнє. 

– Щодо можливості перемов. До нас приходять люди з Майдану, ми так само 

запрошуємо і з опозиції. Вони кажуть, що їх обурює надзвичайно те, що тих людей, яких 

затримали, навіть тих, кого побили і 30 числа, а потім 1 грудня, з ними йдуть судові розгляди, 

вже винесені певні рішення, а от щодо тих, хто ухвалив наказ про розгін силовий Майдану 30 

листопада, щодо тих правоохоронців, які били людей і нанесли їм надзвичайно важкі тілесні 
ушкодження, поки що навіть немає розуміння, як відбувається слідство і коли ми можемо 

побачити результати. 

Ви як думаєте, будуть ці результати? 

Ми не повинні сьогодні шукати «стрілочників». Питання повинне стояти у площині 
відповідальності уряду. Всього 

– Я думаю, що ці результати будуть, бо резонанс великий. Це м’яко кажучи. 

По-друге, ми стоїмо на тому, і ми пропонували всій Верховній Раді: давайте заслухаємо 

звіт чи інформацію проміжну бодай ГПУ. 

Але я скажу свою точку зору. Я вважаю, що ми не повинні сьогодні шукати 

«стрілочників». Питання повинне стояти у площині відповідальності уряду. Всього. 
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– Запитання ще одного слухача. 

Слухачка: Пане Литвин, чи вірите Ви в те, що люди, які їдуть на підтримку президента зі 
сходу, дуже гарно там живуть? 

Одна з причин, яка послужила спусковим гачком для Майдану, загальне невдоволення 
людей, як ми живемо. Скрізь погано живуть люди 

– Я повинен сказати, що люди скрізь погано живуть. І я повинен сказати Вам, що одна з 
причин, яка послужила спусковим гачком для Майдану, то це загальне невдоволення людей 

тим, як ми живемо. Скрізь погано живуть люди. Повірте, я це добре знаю. 

– Але ми хочемо жити краще. 

– Ми заслуговуємо на краще. Я маю на увазі, наші люди заслуговують на краще. 


