
Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

 

 

 

 

За повідомленнями  

друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 

2 жовтня  2013 р., середа 

 

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ 

Володимир Рибак: «Ми розраховуємо на підтримку в питанні підписання 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»  "Голос України".....................................2 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на третьому саміті «Східного 

партнерства» у Вільнюсі 28—29 листопада цього року залишається ключовим 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 
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Друковані видання 

Володимир Рибак: «Ми розраховуємо на підтримку в питанні підписання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС»  
"Голос України" 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на третьому саміті «Східного 

партнерства» у Вільнюсі 28—29 листопада цього року залишається ключовим пріоритетом 

зовнішньої політики України, і ми розраховуємо на підтримку Словаччини в цьому питанні. 
Про це заявив Голова Верховної Ради України Володимир Рибак під час зустрічі з Головою 

Національної Ради Словацької Республіки Паволом Пашкою у вівторок. 

Під час розмови сторони відзначили активізацію двостороннього політичного діалогу в 

поточному році та обговорили низку питань щодо подальшої співпраці парламентів обох країн 

в економічній, політичній, культурно-гуманітарній сферах, а також щодо спрощення візового 

режиму. 

В. Рибак підкреслив, що Словаччина — «наш сусід і надійний зовнішньополітичний 

партнер». Він нагадав, що у вересні цього року відбувся офіційний візит міністра закордонних 

справ України Леоніда Кожари до Братислави, та повідомив, що у грудні планується візит 
президента Словацької Республіки Івана Гашпаровича в Україну, опрацьовуються також 

терміни візиту глави словацького уряду Роберта Фіцо. 

«Розвиток парламентаризму, — зазначив В. Рибак, — є однією з головних складових 

демократії. Ми зацікавлені в активній взаємодії Верховної Ради України з Національною Радою 
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Словаччини». На його думку, значний резерв у подальшому поглибленні співробітництва 
мають групи міжпарламентської дружби, які функціонують у парламентах обох країн. 

Голова Верховної Ради заявив, що «український парламент зацікавлений в отриманні 
законодавчого досвіду Словаччини в адаптації національного законодавства до вимог 
Європейського Союзу». У цьому контексті він нагадав про наявність значного невикористаного 

потенціалу міжпарламентського співробітництва також на рівні комітетів. «Більш ефективною 

має бути взаємодія між нашими депутатами в рамках міжпарламентських організацій, зокрема 
ПАРЄ, ПА ОБСЄ», — сказав В. Рибак.  

Відзначаючи позитивні тенденції у двосторонній торгівлі між Україною та 
Словаччиною, а саме — зростання товарообігу в першому півріччі 2013 року на 10 відсотків, 
керівник парламенту підкреслив, що українська сторона позитивно оцінює результати 4-го 

засідання Українсько-словацької змішаної комісії з питань економічного, промислового і 
науково-технічного співробітництва, яке відбулося 2—3 вересня цього року в Братиславі. 
«Розраховуємо також на успішне проведення в листопаді цього року в місті Кошице (Словацька 
Республіка) наступного засідання Українсько-словацької міжурядової комісії з питань 
транскордонного співробітництва», — сказав він. 

Сторони також обговорили питання культурно-гуманітарного співробітництва України і 
Словаччини. Зокрема, В. Рибак зазначив, що Україна здійснює необхідні заходи з метою 

підтримки словацької національної меншини в Україні, і за рахунок бюджетних коштів нашої 
держави фінансується діяльність школи зі словацькою мовою навчання та Центру словацької 
культури в Ужгороді (Центр культур національних меншин Закарпаття функціонує з жовтня 
1999 року). 

Водночас, зауважив Голова Верховної Ради, до цього часу невирішеним залишається 
питання започаткування діяльності Центру української культури в Пряшеві, оскільки словацька 
сторона досі не надала відповідних коштів, необхідних для проведення ремонту приміщення 

зазначеного Центру. 

П. Пашка відзначив значний прогрес у розвитку України за останні роки. «Я переконався 
на власні очі, яким прогресивним шляхом крокує Україна», — сказав він і запевнив, що 

Словаччина буде надійним партнером і опорою нашій країні. 

Голова Національної Ради Словацької Республіки також підтримав слова керівника 
українського парламенту щодо необхідності активізації стосунків між законодавчими органами 

обох країн, зазначивши, що національні парламенти відіграють значну роль не лише в 
законодавчій діяльності, а й «креативні у всіх засадничих питаннях». «Економічне і суспільне 
життя європейських країн неможливо уявити без впливу парламентів», — підкреслив він. 

Укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС буде найкращим стимулом для 
України з точки зору подальшого здійснення широкомасштабних реформ, посилення 

демократичного розвитку, запровадження європейських стандартів життя. Таку думку висловив 

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак під час зустрічі з Головою Представництва 
ЄС в Україні Яном Томбінським (на знімку) у вівторок. 

В. Рибак підкреслив, що для України є важливим якнайшвидший початок тимчасового 

застосування Угоди. «Ми вітаємо узгодження всередині ЄС обсягів тимчасового застосування», 

— сказав він і додав, що в цілому це відповідає нашим очікуванням. 

Керівник парламенту зазначив, що Україна докладає послідовних зусиль з метою 

забезпечення прогресу в реалізації реформ, зокрема тих, до яких прикута найбільша увага ЄС. 

Особливий наголос, за його словами, робиться на вдосконаленні виборчого законодавства та 
системи правосуддя, а також активізації процесу реформ відповідно до порядку денного 

асоціації Україна — ЄС. 

На думку В. Рибака, важливу роль у цьому процесі повинен зіграти запланований на 10 

жовтня ц. р. Національний круглий стіл з питань європейської інтеграції, в якому мають взяти 

участь Комісар ЄС Штефан Фюле, посли країн ЄС в Україні, а з українського боку — 

представники уряду та парламенту, лідери політичних партій, представники громадянського 

суспільства, бізнес-кіл та церкви. «Ми виходимо з того, що прогрес, досягнутий Україною, 
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створює умови для підписання Угоди про асоціацію на саміті «Східного партнерства» 28—29 

листопада ц. р. у Вільнюсі», — наголосив він. 

Керівник парламенту висловив сподівання на підтримку з боку держав-членів та 
Єврокомісії щодо підписання Угоди про асоціацію, зокрема під час прийняття ЄС відповідного 

рішення, яке очікується в ході засідання Ради ЄС у закордонних справах 21 жовтня ц. р. 

В. Рибак підкреслив, що для забезпечення максимального прогресу в реалізації 
євроінтеграційних реформ важлива злагоджена робота всіх гілок влади, провладних та 
опозиційних парламентських сил, на чому наголошував Президент України під час звернення 
до Верховної Ради 3 вересня ц. р. Він висловив переконання, що ця мета є цілком досяжною: 

«Парламент повернувся до нормальної роботи, об’єднавшись навколо європейського вибору 

України». 

У цьому контексті він нагадав, що 5 вересня ц. р. ухвалено закон про проведення 

повторних виборів на п’яти округах, а також повідомив, що у питанні реформування системи 

правосуддя 19 вересня ц. р. було отримано позитивний висновок Конституційного Суду 

України щодо відповідності Основному Закону законопроекту про внесення змін до 

Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів. «Думаю, найближчим 

часом Верховна Рада України розгляне зазначений законопроект», — сказав В. Рибак. 

Україна, за словами керівника парламенту, докладає максимальних зусиль до 

завершення виконання першої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для 
громадян України. «Розширення нашого безвізового діалогу є ще одним важливим пріоритетом 

для України у відносинах з Європейським Союзом», — зазначив він. 

В. Рибак також відзначив активну роботу Верховної Ради та уряду України, завдяки 

чому схвалено майже всі законодавчі акти, необхідні для завершення виконання першої фази 

Плану дій. Зокрема, за його словами, йдеться про реалізацію державної антикорупційної 
політики та вдосконалення системи захисту персональних даних. Він також нагадав, що 22 

липня ц. р. Україна представила ЄС Третю доповідь про прогрес, досягнутий у виконанні 
першої фази Плану дій. 

Голова Верховної Ради підкреслив, що Україна перебуває на завершальній стадії 
виконання першої фази Плану дій.  

Вітаючи проведення Національного круглого столу з питань європейської інтеграції, 
Голова Представництва ЄС в Україні запропонував проводити його засідання на регулярній 

основі — раз на два-чотири місяці. Проведення таких заходів, на його думку, має консолідувати 

усі політичні сили та громадян не тільки на політико-економічній, а й на духовній основі, а 
також стати «дієвим інструментом» для України і ЄС. 

Я. Томбінський вважає одним з важливих питань, що їх потрібно розглянути під час 
роботи круглого столу, роль громадських організацій в інформуванні щодо євроінтеграційних 

процесів та стратегічних цілей України. 

Прес-служба Верховної Ради України 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=302741  

Рада после евроинтеграции займется…  
Александра Захарова, «Сегодня» 

Верховная Рада после летних каникул работает ровно месяц. Причем довольно 

продуктивно: за это время депутаты приняли основные необходимые для подписания 

ассоциации с ЕС законопроекты. Были утверждены еврозаконы об исполнении судебных 

решений, о Счетной палате, таможенном тарифе и правах заключенных. Также Рада назначила 
выборы в 5 проблемных округах, а вот по выборам в Киеве общий язык пока не нашла.  

Юля и выборы 

Не менее активная работа ждет народных избранников в октябре: они собираются 
принять закон о прокуратуре, о милиции, о независимом бюро расследований и изменения к 
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избирательному законодательству. А вот закон о запрете дискриминации по признаку 

сексуальной ориентации отложили до лучших времен. «С этими формулировками он принят не 
будет (речь идет о запрете дискриминации на работе по признаку сексуальной ориентации. — 

Авт.), — сказал нам зам главы фракции ПР Михаил Чечетов. — У нас нет голосов. Но закон не 
включен сейчас в основной пакет требований по ассоциации, потому это — не проблема». По 

остальным еврозаконам оппозиция и власть будут договариваться, отмечает он: «Мы понимаем, 

что надо сделать все для евроинтеграции». Оппозиция готова к переговорам, но видит 
проблемные моменты. «У нас остаются вопросы к законодательству по судебной системе: по 

принципу назначения судей и предложению о бессрочном назначении генпрокурора, — сказал 

нам «ударовец» Павел Розенко. — Власть хочет отстранить ВР от назначения судейсткого 

корпуса, на это 300 голосов не наберется. Нас также волнует избирательный кодекс и вопрос 
Юлии Тимошенко». 

Лобби и геи 

Политологи тоже ждут, что власть и оппозиция смогут найти компромисс. 
«Принципиальных проблем не должно быть. Но вопросы могут быть по избирательному 

законодательству: оппозиция хочет Избирательный кодекс, ПР — против. Есть компромиссный 

вариант, согласованный с ЕС. Возможно, его проведут, — говорит Владимир Фесенко. — 

Вторая проблема — законопроект о прокуратуре. Разработанный Андреем Портновым вариант, 
который сокращает полномочия и количества прокуроров, одобрен Еврокомиссией, однако 

прокурорское лобби в Раде может пытаться его изменить. Именно борьба лобби будет 
проблемой. Ну, и последний момент — Юля. Тут есть разные варианты: изменения в 
законодательство для отправки ее за границу, помилование или даже отсутствие любых 

действий. До саммита законы начнут менять. Хотя это и не значит, что Юлю немедленно 

освободят». «Единого мнения по избирательному законодательству не будет. То же и по 

прокуратуре, — согласен Михаил Погребинский. — Еще один момент, нужный для 
либерализации визового режима, — закон о сексуальной дискриминации. В этом вопросе 
европейцы очень упрямы». 

 

Штраф за мат и милиция на видео 

За этот месяц в ВР появились и забавные законопроекты. Так, коммунист Александр 

Зубчевский предлагает в 10 раз, до 510—850 грн, увеличить штрафы за нецензурную ругань в 
публичном месте. «Большая ответственность станет действенной формой борьбы с 
правонарушителями», — уверен коммунист. Регионал Вадим Колесниченко хочет ввести в 
Украине «День доброты»: «Добрые люди меньше болеют и дольше живут. Праздник доброты 

уменьшит количество международных конфликтов и конфликтов внутри страны». А оппозиция 

предлагает обязать милицию снимать любые контакты с гражданами на видео. «Это послужит 
стимулом для повышения культурного и правового уровня милиции в Украине», — считают 
Александр Бригинец и Андрей Павловский. Не отстает депутат от «Батькивщины» Геннадий 

Москаль: он предложил адвокатам носить специальные мантии в судах: «Внешний вид 

адвокатов вызывает серьезные замечания. Мы можем видеть их в растянутом свитере, шортах, 

шлепанцах, без носков и т.д». 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Rada-posle-evrointegracii-zaymetsya-

necenzurshchinoy-464030.html  

Что Яценюк получил от слияния с «Батьківщиной»  
Мария Жартовская, Forbes Украина 

На сайте «Батьківщини» можно ознакомиться с документом, который ранее тщательно 

скрывали – с уставом партии. 15 июня во время торжественного объединения «Батьківщини» с 
«Фронтом змін» делегатам съезда даже не выдали текст на руки. Проволочку член политсовета 
объединенной партии Павел Петренко тогда объяснял согласованием отдельных положений 

нового устава. 
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Что утрясали? Ключевой вопрос – должность главы политсовета, которую создали 

специально под Арсения Яценюка. В старом уставе эти функции исполняла лидер партии – 

Тимошенко. На условиях анонимности один из нардепов от «Батьківщини» рассказывает, что 

Яценюк хотел назначать и увольнять глав облпарторганизаций, получить 50%-ю квоту для 
членов ФЗ в политсовете и переименовать «Батьківщину» в «Объединенную партию 

«Батьківщина». По словам Яценюка, эта информация правдива только в пункте, касающемся 
названия партии. Остальное – «брехня». 

Как бы то ни было, глав облпарторганизаций теперь назначает президиум политсовета, 
их работу курирует первый замглавы партии Александр Турчинов, члены ФЗ получили 24 из 84 

мест, а партию не стали переименовывать. «Все решения по-прежнему принимает Тимошенко, 

и ключевые документы подписывает только она», – рассказывает член политсовета, глава 
Киевской городской организации «Батьківщини» Юрий Одарченко. 

У Яценюка – ограниченные функции. Он созывает и ведет заседания политсовета, 
отвечает за работу парламентской фракции и центральных печатных органов партии. За 
бывшим фронтовиком закрепили и представительские обязанности. Forbes сравнил старый и 

новый уставы «Батьківщини». Ниже – как распределились ключевые функции внутри партии. 

Расширились полномочия главы партии, изменились функции съезда  

Съезд партии Утверждал программу и устав, вносил изменения и дополнения в них, 

определял политику и основные направления деятельности партии, утверждал избирательную 

программу. Выбирал на пять лет главу партии, политсовет и  контрольно-ревизионную 

комиссию. 

Глава партии избирается сроком до пяти лет. По его представлению съезд избирает на 
срок до пяти лет и увольняет главу политсовета, первого заместителя главы партии и главу 

центрального штаба. 

Политсовет возглавляет не глава партии, а руководитель этого органа.  

Глава партии Глава партии организовывал работу политсилы. Организовывает 
деятельность партии, ее руководящих органов и должностных лиц. Контролирует исполнение 
уставных, программных задач и решений съездов. Вносит на рассмотрение съезда кандидатуры 

первого заместителя, главы политсовета и руководителя центрального штаба. Глава партии 

может созывать политсовет и президиум.   

Появились новые должности  

Глава политсовета 

Организовывает и направляет работу политсовета, созывает и ведет его заседания.  

Координирует и отвечает за работу депутатской фракции в парламенте.  

Отвечает за работу центральных печатных органов партии.  

Представляет партию в отношениях с органами государственной власти и местного 

самоуправления, объединениями граждан, партиями, общественными организациями и 

международными, межправительственными организациями.  

Глава центрального штаба  

Координирует вопросы, связанные с организацией и контролем исполнения решений 

съездов, политсовета и президиума. Отвечает за работу местных парторганизаций, предлагает 
кандидатуры на должности в территориальных парторганизациях, рекомендует кандидатов в 

нардепы.  

Организовывает подготовку съездов партии, заседаний политсовета и президиума. По 

поручению главы партии ведет переговоры с другими партиями, общественными 

организациями и органами власти.  

http://forbes.ua/nation/1358945-chto-yacenyuk-poluchil-ot-sliyaniya-s-batkivshchinoj  
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Інтернет-ЗМІ 

Тимошенко и другие: оппозицию ждет конфликт авторитетов  
Евгений Магда, Главред 

Перед выборами-2015 в диалоге оппозиционеров могут появиться камни преткновения. 

Хотя до президентских выборов остается еще полтора года, будущие участники 

избирательной кампании уже ищут позиции для старта поудобнее. Из-за этого возникают 
конфликтные ситуации, которые постепенно рискуют стать камнями преткновения в процессе 
диалога оппозиционных политических сил. 

Юлия Тимошенко своим интервью "Украинской правде" открыла широкую дискуссию, 

выразив уверенность, что первый тур президентской кампании должен стать праймериз для 
демократических кандидатов. Как и полагается, для ободрения однопартийцев лидер 

"Батькивщины" публично не усомнилась в том, что во второй тур выйдет именно представитель 
ее "бело-сердечной" силы. Колеблющимся Юлия Владимировна напомнила, как в 2004 году 

статус единого кандидата от оппозиции для Виктора Ющенко привел страну к расколу на 
Восток и Запад. О том, что победа Ющенко подарила ей превращение из "газовой принцессы" в 
"королеву Майдана", Тимошенко напоминать не стала. 

Стремящийся следовать нормам политических приличий Виталий Кличко на этот раз не 
смог удержаться в статусе политического джентльмена. Он заявил, что единый кандидат 
необходим уже в первом туре, в противном случае трудно будет гарантировать победу над 

действующим президентом. Виталия Владимировича неожиданно поддержал Юрий Луценко, 

заявивший, что без выдвижения единого кандидата президентская кампания может 
превратиться в "холодную гражданскую войну". Сам Юрий Витальевич по многим причинам не 
сможет баллотироваться, но его отход с позиций "верного юлианца" выглядит весьма 
показательным. Похоже, Луценко в борьбе за статус "оппозиционного гуру" готов открывать 
для себя новые политические горизонты, поэтому решил поработать на выдвижение единого 

кандидата от оппозиции. 

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок предпочитает не высказываться на тему 

президентских выборов, делегируя это право своим соратникам. Те утверждают, что 

избиратели - не крепостные, поэтому будет трудно обеспечить "перекрестное опыление" 

электоратом одного кандидата президентских перспектив другого. К тому же "свободовцы" 

связаны партнерскими узами с "Батькивщиной", и предпочитают не предпринимать активных 

действий, демонстрирующих разногласия между оппозиционерами. 

В борьбе за единого кандидата есть свои специфические нюансы. Очевидно, что его 

выдвижение позволит сэкономить значительные финансовые средства, поскольку 

президентская кампания – мероприятие весьма затратное. Правда, в украинских реалиях у 

победы может оказаться слишком много отцов. Кличко, имеющий опыт привлечения 

коммерческой рекламы к боксерским поединкам, уверен, что легко сможет решить проблему 

финансирования кампании. Но в таком случае единый кандидат предполагает долевое участие 
разных политических сил и "денежных мешков", которым заранее нужно обозначить будущие 
дивиденды. Есть и еще один момент: изо всех политических сил, лидеры которых претендуют 
на победу в президентской гонке, у "ударников" самая слабая партийная структура на местах. 

Надеяться, что проблемы можно будет закрыть исключительно финансовыми инъекциями – 

означает обманывать себя. 

Противникам  Виктора Януковича придется определяться со стратегией и тактикой 

президентской кампании. К этому их подталкивают и данные социологического опроса, 
проведенного компанией Research & Branding Group. Ряд позиций исследования заставляют 
обратить на себя внимание. Лидерство Виктора Януковича выглядит уже довольно привычным, 

но разрыв между первым и вторым местами в президентском рейтинге должен стать предметом 

беспокойства для лидера "УДАРа". Еще один фактор – устойчивость электоральных позиций 

Юлии Тимошенко, с которой непросто будет найти общий язык. Социологи не обнародовали 
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гипотетический расклад сил для второго тура президентской гонки, но массовый старт 
оппозиционных кандидатов может сделать его простой формальностью для Виктора 
Януковича, если тот сумеет убедить свой ядерный электорат в целесообразности 

евроинтеграции для Украины. 

Заметным фактором будущей гонки остается Юлия Тимошенко, хотя пока нет 
определенности относительно ее судьбы. В ближайшие три недели, если верить заявлению 

Януковича в Нью-Йорке, вопрос Тимошенко решится. Понятно одно – ее выход на свободу 

может быть позитивно воспринят украинскими политиками по-человечески, но с точки зрения 
выборов появление сильного конкурента – далеко не подарок. Заслуживает внимания и 

постепенное усиление позиций Петра Порошенко, который наращивает свой рейтинг и даже 
обошел Олега Тягнибока. Не будем забывать, что Петр Алексеевич – самый богатый среди 

потенциальных участников президентской гонки, и это создает для него определенные 
преимущества. Порошенко на руку сыграла кампания России против продукции Roshen, 

способствовавшая росту его популярности. 

Будущим участникам президентского забега предстоит определиться в ближайшее время 
с формой своего участия. Если в лагере власти все понятно, за исключением списка 
технического кандидатов, то в оппозиционной среде назревает конфликт на почве разного 

толкования логики кампании. Разрешить его необходимо как можно скорее, излишним будет 
напоминать оппозиционерам, что их противоречия работают на победу Януковича. 

http://glavred.info/politika/timoshenko-i-drugie-oppoziciyu-zhdet-konflikt-avtoritetov-

259970.html  

На перший – другий розрахуйсь…  
Наталія Лебідь, Обозреватель 

Всяка щаслива опозиція щаслива однаково, кожна нещаслива опозиція має нюанси у 

своїх нещастях. Нещастя української опозиції зразка 2013-го року у тому, що її складові (а цих 

"складових" не так вже й багато – "Батьківщина", УДАР, "Свобода" плюс, можливо, Луценко со 

товаріщі, якщо рахувати їх як окремий менстрім), ніяк не дійдуть згоди відносно того, чи 

висувати єдиного кандидата вже у першому турі президентських виборів. 

Так, питання це архіважливе, слів нема. Одначе чи важливіше воно за так звану 

опозиційну єдність, яку заповзялися демонструвати вище названі політичні сили ще рік тому? 

Втім, якраз рік тому єдність дала першу тріщину: коли УДАР, як Пилип з конопель, першим 

вистрибнув зі своїм баченням того, на яких округах яким кандидатам слід балотуватись. 
Одностайності у цьому питанні так і не дійшли, тож подекуди "бютівцям", окрім представників 
ПР, опонували ще й "ударівці" і навпаки. 

Взагалі, чим далі в ліс, тим стійкіше враження, що УДАР і його лідер Кличко компенсує 
деяке "розумове відставання" на тлі Яценюка та Тягнибока (образно кажучи!) несподіваними та 
різкими рухами, від яких, лідери "Батьківщини" та "Свободи", мабуть, аж підстрибують на 
стільці. З останньої шокотерапії, яка була застосована Кличком до партнерів – самостійне 
вирушання в агітаційний тур. 

Про тур Віталій Кличко сповістив ще на саміті YES в Ялті. Поки що не йдеться про 

агітацію за самого себе. Мета дійства взагалі дещо завуальована: є, мовляв, необхідність 
розширити коло спілкування (з виборцями) та залучити до процесу профспілки та громадські 
організації. Однак враховуючи те, що саме УДАР виступає за висунення ще в першому турі 
виборів єдиного кандидата, вояж Кличка справляє деяке… некомфортне враження. 

Хоча цілком можливо, що під єдиним кандидатом Кличко має на увазі Юлію 

Тимошенко, і саме про неї йтиметься під час зустрічі з виборцями. Хтозна. Ще одна біда 
опозиції (проблема, недолік, слабке місце – необхідне підкреслити) – це така собі щира 
нещирість, коли не докопаєшся до справжніх мотивів тих чи інших вчинків. Плюс непохітна 
віра у власну (не розгадану іншими!) оригінальність та клінічну тупість партнерів по боротьбі. 
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Що має на увазі УДАР, коли говорить про необхідність висунення єдиного кандидата 
вже у першому турі? На кого приміряє шапку Мономаха? На власного лідера чи пацієнтку 

Харківської лікарні? Сказавши "а", УДАР не просунувся далі по алфавіту: нібито й сповістив 

про свою позицію, але не розвинув думку до кінця. Все буцімто впирається в остаточні 
рейтинги кандидатів в президенти: хто ближче до 2105-го матиме найдужчу підтримку 

населення, той і д`Артаньян, говорять "ударівці". 

Зрозуміло, що це – офіційна позиція, з якої партійців Кличка вже не зсунеш. Вони до 

останнього повторюватимуть, що ім`я кандидата буде назване згодом, аж поки воно дивним 

чином не співпаде з іменем Кличка, котрий (якщо вже говорити про рейтинги!) має зараз 
найвищий відсоток підтримки – без урахування, щоправда, Тимошенко. При цьому сам чемпіон 

дуже невиразно говорить про власне балотування: остаточне рішення, мовляв, буде прийнято 

"після консультацій з громадськістю". 

Для чого така примітивна гра – знає тільки сам Кличко. Який вже став мішенню для 
обстрілу зі сторони "Батьківщини" та "Свободи". Перша нагадує, що УДАР є підписантом пакту 

про єдність, отож нехай не мутить воду в опозиційному болоті. Друга в більш безапеляційному 

тоні заявляє, що визначилась з кандидатом, і ним є Олег Тягнибок. А якщо УДАР щось не 
влаштовує, це, мовляв, проблеми УДАРу. 

До того ж, в країні діє двотурова система виборів, тож говорити про єдиного кандидата 
було б доречно лише в тому разі, якби глава держави обирався в один тур. Цей аргумент 
активно обстоює і "Свобода", і "Батьківщина", які й не приховують, що висуватимуть кожна 
свого достойника: Тягнибока та Тимошенко відповідно. 

Сама Тимошенко виступає за варіант "всякої тварі по парі" – іншими словами, за 
висунення кожною політичною силою свого кандидата. Найбільш гідний відсіється у першому 

турі, аби вже в другому опонувати представникові влади. І ось тут йому й знадобиться 
підтримка всіх трьох опозиційних сил. До того ж, якщо обмежитися єдиним кандидатом, то цей 

ексклюзив можуть знищити ще до першого туру, а так є гарантії, що бодай хтось доповзе до 

фінішу. 

Так думає Юлія Володимирівна. А от ще один політв’язень (тепер вже колишній) – Юрій 

Луценко – міркує інакше. Його рух "За третю українську республіку" вустами спікерів 
Стецьківа та Філенка переконаний, що висування кількох опозиційних кандидатів лише 
запустить механізм взаємопоборювання, ба навіть взаємознищення. І що тими, хто обстоює 
такий варіант, рухає лише бажання пропіарити зайвий раз свою політичну силу. Тоді як 

здатність домовитися про єдиного кандидата означатиме світоглядну зрілість опозиції та вихід 

її на новий рівень буття. 

Навіщо Юрію Луценку, котрий, безумовно, не збирається на президентські вибори, весь 
цей суповий набір з красивих слів, питання риторичне. Неповоротку логіку Кличка ще можна 
відстежити та, відчистивши її від недолугих спроб здаватися святішим за Папу Римського, 

навіть зрозуміти. Екзерсиси ж команди Луценка на тему високої моралі є, щонайменше, 
непрактичними. 

Хіба що Юрій Віталійович відстоює власну несхожість, "окремішність" від всього, що 

відбувається в опозиційному середовищі і навіть зазіхає на те, щоб опонувати лідерові ОО Юлії 
Тимошенко. Такий варіант цілком можливий, а от наскільки він буде корисним для Луценка – 

покаже час. 

Час, до речі, може внести ґрунтовні корективи у все, що зараз роблять опозиціонери. За 
умови, якщо звільнення Юлії Тимошенко таки відбудеться. Ось такий сподіваний чи 

несподіваний поворот перекроїть усе, над чим мудрують очільники антивладних сил. Тоді й 

почнеться найцікавіше, бо зараз відбувається в кращому разі розминка. Розминка перед 

великим і непримиренним боєм… 

http://obozrevatel.com/politics/41837-na-pershij-drugij-rozrahujs.htm  

Новые звезды Партии регионов, или Кто заменит Богословскую?  
Катерина Пешко, Главком 
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Партия регионов разворачивает подготовку к президентской избирательной кампании. В 

числе прочего, решено «обновить» лицо президентской политсилы и ввести в пул вип-спикеров 

представителей нового поколения «регионалов». Кастинг тех, кто может противостоять 
молодым оппозиционным лидерам, уже стартовал. Параллельно в тень уходит старая гвардия 

«говорящих голов» партии власти. Отставку могут получить такие мастодонты разговорного 

жанра как Анна Герман, Михаил Чечетов и Инна Богословская. 

С глаз долой – из эфиров вон 

Смена пула спикеров для Партии регионов – явление не частое, но уже испробованное. 
Причины ротаций обычно связаны с оценкой политтехнологов – насколько тот или иной 

агитатор лично влияет на рейтинг политсилы, а также с умением претендента в спикеры 

выдавать на-гора новые идеи и при любых обстоятельствах гнуть линию партии. 

Если спикер не справляется с задачей – на его место приходит новый. Частый гость 
различных телешоу Владимир Олийнык в свое время, например, «задвинул в угол» Игоря 
Шкирю. Последнему пришлось освободить место звезды телеэфиров после вердикта 
американских технологов Партии регионов, вынесенного накануне позапрошлых 

парламентских выборов. Американцы решили, что Шкиря не привлекает избирателя. Хотя 
спикером, по оценке украинских политтехнологов, депутат и был неплохим. А вот Олийныка, 
который как раз в то время перебежал в стан регионалов из «Батькивщины», западные эксперты 

посчитали более привлекательным. Его типаж, по расчетам заморских технологов, был 

рассчитан на женскую аудиторию старше 45. 

Нынешний политический сезон вновь привнес изменения. В постоянный пул спикеров 
Партии регионов вошли молодые депутаты. Они и ранее появлялись на эфирах, но лишь время 
от времени. В то же время в тень уходят многолетние завсегдатаи телеэфиров. Списан со счетов 

Ярослав Сухой, славившийся чересчур жестким чувством юмора и умением уклончиво 

отвечать на вопросы. Невостребованным оказался Александр Стоян, специализировавшийся на 
теме социальной защиты граждан. Родная партия лишь изредка посылает их на 5 канал, не 
очень популярный в рядах сторонников регионалов. 

Михаил Чечетов, в прошлом сезоне занимающий почетный статус не только «главной 

руки», но и главной «говорящей головы» ПР, сегодня также практически пропал с экранов. По 

инерции журналисты его записывают в кулуарах Рады, но выход на широкую аудиторию 

депутату с недавних пор закрыт. По мнению экспертов-политологов, главная причина его 

исчезновения - в критическом отношении со стороны самих журналистов. «От Чечетова есть 
некая усталость, некое отторжение», - отметил в комментарии «Главкому» директор Центра 
прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. 

Лишился спроса и Олег Царев. Не так давно он был частым гостем эфиров. Но сам 

сыграл против себя. В рамках курса ПР на Вильнюсский саммит и Соглашение об ассоциации с 
ЕС неевроинтеграционная риторика депутата оказалась не к месту. «После недавних событий 

его вряд ли будут выпускать на эфиры от имени Партии регионов», - считает Фесенко. 

Наконец, значительно реже стал мелькать на ТВ и «старый» женский состав спикеров 
провластной политсилы – представленный Инной Богословской и Анной Герман. Обе за 
полгода были приглашены на эфиры политических ток-шоу фактически по паре раз. «Тому, что 

в эфирах говорили Герман и Богословская, удивлялись иногда даже регионалы, не удивительно, 

что их спрятали», - поясняет ротацию политтехнолог Денис Богуш. 

Инна Богословская в свое время привнесла скандалы и рейтинг не одному ток-шоу. Она 
и плакала, говоря, что «покупается все», и пыталась схватить «газового вора» Юлию 

Тимошенко за руку, и даже довела обычно спокойного Леонида Кравчука до того, что он 

показал ей не вполне пристойный жест от локтя. Журналист Виталий Портников когда-то 

обращался к главе АП Сергею Левочкину с просьбой не допускать таких представителей 

политсилы в СМИ. Наконец, к требованию в ПР таки прислушались. Вместе со снижением 

концентрации Богословской на ТВ, изменился и ее стиль. «Теперь она ярый евроинтегратор. 

Это не та Богословская, которую мы знали», - оценил преображение политолог Владимир 

Фесенко. 
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С Анной Герман ситуация иная. Она иногда позволяла себе некие вольности, которые 
откровенно раздражали некоторых руководителей ПР. В 2006 году, например, была, пожалуй, 

единственной, кто вступился за журналистов в скандале, связанном с Олегом Калашниковым и 

съемочной группой СТБ. Между тем Герман всегда видела себя в роли гораздо большей, чем 

просто вип-спикер. Ее амбиции способствовали тому, что в партии от нее устали. И теперь 
Анне Николаевне пришлось уйти в тень и ожидать, когда же наступит момент и услуги снова 
понадобятся президенту и его политической силе. 

В студиях от ПР по-прежнему «заседают» такие мэтры, как Владимир Олийнык, 

Алексей Плотников, Александр Ефремов. Тех, кто пропал с экранов, эксперты тоже советуют 
пока не списывать со счетов. Кто-то просто отправился на «скамейку запасных» - как временно 

не неподходящий по настрою. Среди них – Вадим Колесниченко и Нестор Шуфрич. «Позиция 
Колесниченко по Таможенному Союзу и евроинтеграции пока Партии регионов не нужна», - 

отметил Вадим Карасев. «Шуфрич, которого сейчас, в межвыборный период, фактически нет, 
всегда активно работает во время избирательных кампаний. У него агрессивный 

наступательный стиль. Он достаточно содержателен, у него всегда заготовлены аргументы. Но 

при этом он эмоционален и убедителен. Он сильный агитатор. Сейчас его не видно – может, 
потому что у него особая позиция по евроинтеграции», - считает Фесенко. 

Молодежь – на передовую 

Место Инны Богословской, по сути, на эфирах сегодня заняла вип-агитатор Партии 

регионов Елена Бондаренко. Назвать ее новым лицом можно вряд ли, но вот представителем 

более молодого поколения регионалов – вполне. 

Это в 2011 году она могла позволить себе уйти с программы Анны Безулик 

«Республика», где обсуждался скандал, связанный с избиением регионалом рыбаков в 

Черновцах. Сейчас – нет. «Почетный статус говорящей головы, - так свой пост 
охарактеризовала в интервью «Главкому» сама Елена и перечислила основные требования к 

нему. - Лидер, любая политическая сила, которая претендует на лидерство, обязаны уметь 
объяснить то, что они предлагают обществу, убедить в том, что это лучше того, что предлагают 
другие политсилы». В партии очевидно считают, что не всегда сдержанная Бондаренко с 
обязанностями справляется. По количеству визитов «в гости» к тому же Савику Шустеру среди 

всех регионалов сегодня пока лидирует именно она. 

Не намного отстает от нее Николай Левченко. Герой фильма «Другой Челси», рьяный 

сторонник русского языка в качестве второго государственного, сегодня сыплет «прозападными 

мыслями» и, когда надо, даже может поговорить на украинском. В интервью «Главкому» 

Левченко призывает защищать «мову», твердит о готовности инициировать сооружение 
памятника Василию Стусу в Донецке и предлагает перенимать опыт западных экономик. То же 
самое он теперь повторяет еженедельно на всех ток-шоу. 

В топ регионалов-телезвезд вошла и Ирина Бережная. Приятная внешность, манера 
спокойно излагать свои мысли, не переходя на личности, делают Бережную одним из 
эффективных спикеров. К тому же депутат занимает должность заместителя председателя 
«Молодых регионов», а в парламенте является одним из руководителей парламентского 

комитета по евроинтеграции. Это, по мнению политтехнолога Сергея Гайдая, теоретически 

может добавить партии власти сторонников среди молодежи и проевропеской части населения. 
Опыт привлечения молодых избирателей у Бережной уже есть. Во время парламентских 

выборов она агитировала за себя и партию в студенческих общежитиях Харькова. 

По мнению Сергея Гайдая, выдвигая новых спикеров, Партия Регионов действительно 

профессионально взялась за смену имиджа: «Люди, которые представляли политсилу ранее на 
публике – и Чечетов, и Герман, и Шуфрич, и особенно Богословская – одиозные. Они вызывают 
раздражение, что бы не говорили». 

Вадим Карасев также уверен: «партия должна омолаживаться». «Президентская 
кампания будет носить характер соревнования между молодым политическим поколением и 

Януковичем, который воплощает предыдущее политическое поколения. Для Партии регионов 

важно показать, что у президента новая молодая команда», - отметил эксперт. 
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«Это нужно было делать давно, - оценивает действия Партии регионов по поиску новых 

лиц директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. – Через какое-то время 
основные спикеры по тем или иным причинам начинают говорить одно и то же – эффект 
становится меньше. В такой ситуации нужна замена. Плюс, трудно представить, что старые 
спикеры, которые твердили, что ЕС – не то, что нужно, а вот дружба с Российской Федерацией 

– самое то, сейчас начнут говорить все с точностью до наоборот». 

Сергей Гайдай соглашается с коллегой, но видит возможную угрозу в игре только на 
образах. «Основные проблемы не во внешнем виде, и не в новой проевропейской риторике. 
Главное, что социальные проблемы до сих пор пронизывают Украину, что у нас нет реальной 

элитной прослойки, которая бы была озабочена не собственным благополучием и бизнесом, а 
государственными интересами, что у нас нет реального самоуправления. И это власть и 

ассоциирующиеся с ней классы не решают», - отмечает эксперт. По мнению политтехнолога, 
красивый образ, красивые слова, хорошая реклама в сочетании с отсутствием реального 

содержания, может сыграть злую шутку, «и новые спикеры так же быстро девальвируют, как и 

старые». 

http://glavcom.ua/articles/14357.html  

Блоги 

Инна Богословская: «Нет пророков в своем отечестве»  
Korrespondent.net 

Когда мы, украинцы говорили своим же украинцам, что неонацизм не может жить среди 

нас, к нам не прислушивались. Но теперь и Европа сказала об этом в полный голос.  

Европейцы рассказали нашим доморощенным любителям домашнего украинского 

неонацизма, что вешать флаги дивизий СС на стадионах это не прилично.  

Мне жаль невинно пострадавший Харьков, который будет без болельщиков. Но лучше 
один раз переболеть этой болезнью, чтобы потом не получать рецидивы. 

Решение УЕФА однозначно: нацистских символов не может быть на стадионе. 

Флаг дивизии СС «Галичина», развернутый на стадионе - прямое доказательство 

неонацизма. Кто забыл, напомню присягу бойца дивизии СС   

Я, украинский доброволец, этой присягой добровольно отдаю себя в распоряжение 
Немецкой Армии. 

Я присягаю Немецкому Вождю и Верховному Командующему Немецкой Армии 

Адольфу Гитлеру в неизменной верности и послушании. 

Я торжественно обязуюсь все приказы и распоряжения начальников исполнять, а также 
все военные, государственные и служебные дела строго держать в тайне и тем самым верно и 

преданно служить Немецкой Армии и одновременно своей родине. 

Мне ясно, что я после своей присяги подвергаюсь всем немецким военным 

дисциплинарным взысканиям. Конец моей службы как украинского добровольца определяет 
Немецкая Армия.  

То есть, бойцы «Галичины» клялись Гитлеру и признавали нацистскую Германию своей 

родиной. 

Наши ура-патриоты пытаются доказать себе и всему миру, что  украинские пособники 

немецких нацистов – не нацисты. И их якобы борьба за независимость Украины снимает с них 

грех сотрудничества с нацистской Германией. Наконец, Европа объяснила нашим 

доморощенным неонацистам, что это не так. Нацизм во всех его проявлениях – это нацизм, а не 
любовь к родине. 
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Наши ура-патриоты пытаются отстоять у ЕС право на свой украинский нацизм. Он, 

вроде как не немецкий нацизм и не является преступлением. Это не так. Гитлер – это немецкий 

позор, который они пережили. 

Наши неонацисты – это украинский позор, который нам предстоит пережить. И самое 
главное - искоренить.  

Тем, кто из лучших и светлых патриотических чувств пытается опротестовать решение 
УЕФА, как несправедливо обижающее нашу страну, хочу сказать: мне тоже обидно за страну, 

за людей, которых лишают футбольного праздника, за харьковчан у которых увели из под носа 
матч. Еще обиднее тем, у кого на руках уже купленные билеты. 

Но выход из этой ситуации может быть только один – сказать нет неонацизму в 
Украине. Все, кто сотрудничал с Гитлером, носил их униформу, принимал присягу на верность 
фюреру, не могут быть национальными героями. 

Ни в одной стране Европы нет памятников пособникам нацизма.  

Разве во Франции почитают правительство Виши, действовавшее во время оккупации? 

Разве стоят памятники эсэсовским национальным дивизиям в городах Европы? А их 

было более 30. Разве сегодня развиваются их флаги? 

ЕС пережил эту болезнь. И мы должны ею переболеть. Иначе наш футбол замкнется в 
себе и потеряет европейскую перспективу. Мы просто не имеем права допустить, чтобы наша 
страна станет изгоем в Европе. И пусть те, кто сегодня резвится на стадионах, тоже 
почувствуют всем сердцем свою ответственность за европейское будущее Украины. 

http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/innagbogoslovska/a120248  

В.Арьев: «ПАСЕ жестко призвала Украину освободить Тимошенко»  
Hvylya.org 

Об этом в своем блоге в Facebook написал народный депутат Владимир Арьев. 

«ПАСЕ только что приняла резолюцию «Прогресс процедуры мониторинга ПАСЕ», в 

котором есть пункт 20.8», — написал Арьев. 

В этом пункте говорится, что «Ассамблея призывает власти Украины — ввести недавно 

принятые законы и стратегии по обеспечению независимой и беспристрастной судебной 

системы, которая полностью придерживалась бы принципов верховенства права, и 

использовать имеющиеся юридические средства по освобождению госпожи Юлии Тимошенко, 

учитывая то, что судебная процедура, которая привела к ее осуждение, вызвала серьезную 

критику. « 

«При этом в тексте доклада содержится жесткая и бескомпромиссная оценка действиям 

украинской власти», — пишет Арьев. 

«Расшифровываю: ПАСЕ сегодня призвала освободить Тимошенко», — резюмировал 

народный депутат. 

http://hvylya.org/news/digest/pase-zhestko-prizvala-ukrainu-osvobodit-timoshenko-arev.html  

Телебачення і радіомовлення 

Нові проблеми – у проблемних виборчих округах  
ТРК Ера, Підсумки  

Юрій ТОРОПЧИНОВ, ведучий: Нові проблеми – у проблемних виборчих округах. 

Щонайменше 20 кандидатів у кожному бюлетені – такий аншлаг прогнозують експерти. 

Мовляв, основними учасниками у перегонах стануть технічні кандидати від карликових партій. 

Для того, аби штучно відкликати голоси і висунути своїх представників у комісію, а відтак – і 
вигідним чином порахувати результати. Водночас фахівці зазначають: призначені на 15 грудня 
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перевибори не надто цікавлять Партію регіонів. Позаяк п’ять опозиційних депутатів 
розстановку парламентських сил все одно не змінять. Експерти також нагадують: залишаються 
ще три вакантні округи, де обирали Балогу, Домбровського і Маркова. Тож є ймовірність 
виборів не у п’яти, а одразу у восьми округах. 

 

Олександр ЧЕРНЕНКО, голова правління Комітету виборців України: "В Центральній виборчій 

комісії є ще два тижні, щоб до початку виборчого процесу, до 16 жовтня призначити вибори ще 
в цих трьох округах. Залишається ймовірність, що ще 15 грудня будуть вибори в трьох округах. 

Я би сьогодні не перебільшував цієї можливості, але так само її не знімав". 

Политическая нумерология  
Интер, Подробности  

Кристина СУВОРИНА, ведущая: Политическая нумерология. Код Добкина расшифровали 

свободовцы. В номерном знаке 1488, которым обозначены все автомобили, на которых ездит 
харьковский губернатор и ярый антифашист Михаил Добкин - свободовец Игорь 
Мирошниченко прочел символы. О них, и том, что происходит между губернатором и 

свободовцами - подробнее Светлана Шекера. 

 

Светлана ШЕКЕРА, корреспондент: А все началось с футбола. Горький осадок от наказания 
украинской сборной: будущий матч Украина-Польша - без болельщиков и дисквалификация 
львовской арены, с новой силой столкнул политических антагонистов.  

 

Михаил ДОБКИН, глава Харьковской областной государственной администрации:"Благодаря 
тем, кто принес на стадион знамена дивизии СС Галичина. Благодаря расистским выходкам 

Харьков и болельщики из других городов не смогут на стадионе посмотреть этот матч". 

 

Светлана ШЕКЕРА, корреспондент: Так высказался в своем Твиттере харьковский губернатор 

Михаил Добкин. Патриоты в ответ нашли, чем упрекнуть пламенного антифашиста Добкина.  

 

Игорь МИРОШНИЧЕНКО, народный депутат Украины: "Добкін виявляється має великий 

пієтет до неонацистських символів і сакральних цифр 1488. Він має 6 автомобілів, його родина 
має 6 автомобілів, і всі автомобілі саме з такими цифрами – 1488". 

 

Светлана ШЕКЕРА, корреспондент: Что за магия цифр такая - 1488 - объяснил нам историк 

Владимир Вятрович. Говорит - это что-то из неонацистского новояза.  

 

Владимир ВЯТРОВИЧ, кандидат исторических наук: "Ці неонацисти вкладають в це свій 

якийсь особливий зміст. До прикладу 88 для них означає чи то Адольфа Гітлера, чи то вітання 
гітлерівське - "Хайль Гітлер", 14 означає якісь тези одного з ідеологів неонацизму". 

 

Светлана ШЕКЕРА, корреспондент: На сегодняшнее заседание Комитета экономических 

реформ в село Коробочкино губернатор приехал на машине с тем самым номером - 1488. О 

своем номере и высказываниях свободовца Михаил Маркович отвечает скупо.  

 

Михаил ДОБКИН, глава Харьковской областной государственной администрации:"Знаете, 
Мирошниченко - идиот! Поэтому не добавить, ни убрать ничего не могу".  

 

Светлана ШЕКЕРА, корреспондент: Добавит ли к этому что-то свободовец Мирошниченко, 

пока непонятно. Но может обвинить Добкина еще и в расизме. Машина-то у губернатора - 
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черная. Кстати, как и у лидера "Свободы" - Тягнибока. И еще раз кстати - черный джип, на 
котором ездит лидер, как поговаривают злые языки, подарил ему именно Мирошниченко. 

Гості «Вашої Свободи»: Ігор Мірошниченко, народний депутат (ВО «Свобода»); 
Яна Салміна, співавтор законопроекту щодо забезпечення громадського порядку 
під час футбольних матчів  
Радіо Свобода 

Інна Кузнецова: Україна оскаржуватиме рішення Міжнародної федерації футбольних 

асоціацій (ФІФА), яка днями дискваліфікувала стадіон «Арена Львів» на відбіркові матчі за 
участю Національної збірної до 2018 року і оштрафувала Федерацію футболу України на 45 

тисяч швейцарських франків за поведінку вболівальників збірної України з футболу під час 
матчу «Україна – Сан-Марино», що відбувався у Львові 6 вересня.  

Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков перебуває зараз у Швейцарії, 
щоб подати апеляцію. Хоча подати апеляцію поки що і неможливо. Про це говорив учора віце-
президент Федерації футболу України пан Стороженко, тому що немає ще мотивувальної 
частини і повністю рішення немає.  

Дехто говорить про те, що рішення ФІФА – це ознака ставлення до України, як до країни 

третього світу, бо, мовляв, якби так поводилися вболівальники збірних Франції, Великобританії 
чи Іспанії, то вердикт, мовляв, був би не таким.  

Багато розмов про це.  

Пане Мірошниченко, те, що закидають українській збірній, українському футболу, 

Федерації футболу України стосовно правил, що порушено? 

Бездіяльність Федерації футболу і спроба замовчати тему впродовж трьох тижнів, 
звинувачення без конкретних фактів, змушують здогадками жити 

Ігор Мірошниченко: Насправді дуже складно визначити, у чому саме звинувачують 
Україну. Тому що, мені здається, бездіяльність Федерації футболу і спроба замовчати цю тему 

впродовж трьох тижнів, а також звинувачення без конкретних фактів, доказів і конкретних 

прикладів, де ж там були прояви расизму і неофашизму, змушують сьогодні багатьох українців 

лише здогадками жити. 

Чи це, я змушений говорити про те, що було використано спекуляції стосовно 

національно-патріотичної символіки та зображення героїв, які  боролися за незалежність 
України, стали причиною такого суворого рішення, чи це символи, які асоціюються з 
неонацизмом, як то цифри «вісім-вісім» на футболці одного вболівальника, або так звані 
привітання, які кидали нібито невідомі провокатори, чи то зображення галицького лева, який 

походження має дуже древнє, ще з часів Данила Галицького? Абсолютно не зрозуміло. І в 
цьому знову ж таки проблема. 

Мені здається, що головна проблема, власне кажучи, України полягає у тому, до речі, 
якщо я не помиляюся, саме на вашій радіохвилі вже була ця тема, що абсолютно нікому не 
відома організація FARE, зі 160 асоціативних членів якої лише троє є в Україні, причому лише 
одна організація серйозно займається моніторингом певних питань, вона якраз не брала участі у 

моніторингу на стадіоні під час гри «Україна – Сан-Марино», вона робить висновки, доповідає 
ФІФА, і на снові цих висновків абсолютно нікому не відомої організації ФІФА висловлює 
отакий свій серйозний вердикт Україні. 

– Пані Салміна, скажіть, будь ласка, Ви  вболівальниця? 

Яна Салміна: Так, звісно вболівальниця. 

– Ви бачили цей матч? 

Яна Салміна: Бачила. 

– Які Ваші висновки?  
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Яна Салміна: Моє ставлення до даного матчу, що є порушення. Було застосування 
піротехніки, було скандування нецензурної лексики, було скандування неонацистської 
символіки. 

Водночас рішення, звісно, є суворим. Я переконана, що ми повинні оскаржувати  це 
рішення, якщо ми хочемо утримати марку футбольної країни і гордість все ж таки нашої 
збірної. 

На моє переконання, рішення є прогнозованим. Адже, проводячи статистичні 
дослідження за останніх півроку 2013 року, під час понад 20 футбольних матчів був учинений 

безлад. Це і бійки були, і піротехніка, навіть уже є приклади, коли зазнали травм працівники 

міліції, стюарди чи вболівальники інших футбольних команд. 

– Ви, очевидно, знаєте про матч у Севастополі. Це був матч не Збірної України з 
футболу, а матч команди Севастополя проти дніпропетровців. Там були набагато серйозніші 
зловживання, але покарання не було такого.  

Яна Салміна: Погоджуюся з Вами, що не було такого покарання. У той же час я думаю, 

що це рішення є поступовим і наростаючим, тому що ряд цих усе ж таки подій у той же час, 
коли Україні висувалися вимоги, попередження, що якщо вона не буде вживати серйозних 

заходів, вона буде позбавлена на майбутнє проводити міжнародні матчі як в Україні, так і брати 

участь у матчах під егідою УЄФА та ФІФА. 

Навіть усе ж таки Федерація футболу України вживала заходів. Був створений 

контрольно-дисциплінарний комітет, який накладав штрафи на ряд футбольних клубів. У той 

же час накладення штрафів не показало результатів. Чому? Тому що притягувалися до 

відповідальності конкретні футбольні клуби, а вболівальники, вчиняючи правопорушення, 
залишаються непокараними, конкретні особи. 

– То, можливо, треба карати вболівальників?  

Яна Салміна: Сьогодні робоча група, яка підготувала такий законопроект, якраз стоїть на 
такій позиції і створенні конкретних законодавчих підстав, щоб карати конкретних осіб. 

– Яким чином? 

Забезпечити відеонагляд на стадіонах, ввести іменні квитки, розміщувати підрозділи 

міліції. Встановлення турнікетів, заборона приносити алкогольні напої, навіть пиво 

Яна Салміна: У першу чергу це забезпечити відеонагляд на стадіонах, щоб мати 

можливість ідентифікувати таких осіб. Далі – це ввести іменні квитки, щоб ми знали, кого ми 

можемо притягнути. Це можливість розміщувати підрозділи міліції. Тому що на сьогодні 
розміщуються між трибунами стюарди, які не мають повноважень, і є вже приклади матчів, 
коли вони зазнали травм. І це розширення відповідальності. 

Це посилення вимог інших до стадіонів, наприклад, встановлення турнікетів 
обов’язкових, це підвищення вимог до вболівальників, наприклад, заборонити їм приносити 

алкогольні напої, навіть пиво не більше проміле 3-5%. 

– Чи вирішить проблему піротехніки і недозволеної символіки оце повернення міліції на 
трибуни?  

Яна Салміна: Не тільки повернення міліції вирішить. Ряд заходів. 

Але, беззаперечно, потрібні сьогодні приміщення чи кімнати для розміщення таких 

підрозділі оперативного реагування. Тому що на сьогодні процедура така, що, якщо стається 
правопорушення, представник футбольного клубу і утримувач цієї спортивної споруди повинні 
зібрати ряд підписів, санкцій на місці. Чим швидше він збере ці всі підписи і погодження, тим 

швидше зайде на стадіон підрозділ міліції. Тому, звісно, навіть за пару хвилин можуть бути 

травми і жертви. 

– Ви ж знаєте, чому були прибрані підрозділи міліції. Вони нещадно били 

вболівальників. Навіть за найменші порушення. І це є палиця з двома кінцями.  

Яна Салміна: Так. Тут є ще наслідок той, що, коли ми готувалися до Чемпіонату Євро-

2012, досить нашвидкуруч було прийнято ряд законодавчих актів, багато актів були 

перекладені з іноземної мови, вони були поспіхом ухвалені. 
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– Пане Мірошниченко, наскільки я пам’ятаю, на стадіоні у Львові було 200 відеокамер. 

Так?  

Відеокамери є, турнікети існують. Міліцію на стадіони повертати – повернення до 

Середньовіччя – репресії вболівальників будуть ще різкішими 

Україна у плані безпеки на стадіонах – одна з найбезпечніших держав у Європі. Завдяки 

Євро-2012 вболівальники зрозуміли, що ніяких проявів расизму та неонацизму в Україні немає 

Європа дивиться на слабкість української влади, боячись натомість вживати санкцій 

проти проявів неонацизму на тих же італійських стадіонах, де реальні прояви неонацизму 

Ігор Мірошниченко: По-перше, відеокамери є, турнікети існують. Міліцію на стадіони 

повертати – це , знаєте, повернення до Середньовіччя – репресії вболівальників будуть ще 
різкішими, ніж ми пам’ятаємо. 

Я не знаю, за яким футболом дивилася шановна пані, яка розповідає, що вона чула там 

якісь вигуки у Львові. Я не знаю, про що говорить пані, коли каже, що в Україні на стадіонах 

небезпечно. 

Ви знаєте, я відвідую досить регулярно футбольні матчі, можу сказати, що Україна у 

плані безпеки на стадіонах – одна з найбезпечніших держав у Європі. Це перше. 

Друге. Не було ніяких нацистських вигуків чи неонацистських проявів на трибунах. І 
про це ніхто не знав, допоки не піднялися люди, які називають себе офіційними 

представниками такої собі організації FARE, вони це угледіли. Але конкретних звинувачень і 
досі немає. 

Я не знаю, про які загрози глядачам говорить пані, яка сидить у студії, але ми 

пам’ятаємо Євро-2012 і успішне його проведення, до речі, зокрема саме у Львові. Саме завдяки 

проведенню Євро-2012 вболівальники зрозуміли, що Україна – безпечна держава, куди можна 
їхати і ніяких проявів расизму та неонацизму в Україні немає. 

На превеликий жаль, сьогодні Європа дивиться на слабкість української влади, і саме 
тому тривають саме такі  санкції щодо нас, натомість слід реально вживати санкцій проти 

проявів неонацизму на тих же італійських стадіонах, де реальні прояви неонацизму, реальні 
нацистські гасла, реальна загроза життю і здоров’ю вболівальників. 

Єдине, з чим я згоден, – це фаєри. Фаєр – це, справді, заборонена річ. Треба штрафувати 

національні асоціації, але, безперечно, санкції, коли прибирають глядів з трибун або ж, 

наприклад, забороняють, вибачте, 5 років проводити змагання, вони абсолютно некоректні і 
недоцільні. 

Яна Салміна: На сьогодні профільний комітет по спорту Верховної Ради, куди входять 
представники різних політичних фракцій, у тому числі і «Свобода», це і УДАР, це і 
«Батьківщина», це і Партія регіонів, підтримали цей законопроект. Представники цього 

комітету зазначили, що вони не можуть терпіти цей безлад, який твориться сьогодні на стадіоні. 

– Я учора читала пояснювальну записку до законопроекту. Мене дещо здивувала така 
фраза: «Досвід проведення Чемпіонату України з футболу серед команд професійних клубів, 
фінальної частини Чемпіонату з футболу Євро-2012 у нашій державі показали неможливість 
України забезпечити громадський порядок та безпеку до, під час та після проведення 

футбольних матчів».  

Мене ця фраза дуже здивувала, тому що реально всі говорили про те, що Євро-2012 було 

проведене блискуче в Україні, не було ніяких проблем з цим, подавали це, як приклад 

проведення.  

Звідки взялася ця фраза у пояснювальній записці?  

Яна Салміна: Я поясню. До цієї робочої групи входили так само представники 

футбольних клубів, це Професійна футбольна ліга.Вони так само впливали на формування 
позиції щодо даного законопроекту. 

Ми весь час відзначаємо, що Євро-2012 пройшло в цілому успішно. У той же час окремі, 
звісно, недоліки присутні. 
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– Які саме? Ви можете назвати хоча б один приклад?  

Яна Салміна: Довелося прикласти максимум зусиль до матчу, щоб утримати 

безпосередньо цей порядок. У першу чергу це завдяки міліції. 

– Але, бачите, порядок був. Тут я за честь держави. Порядок був.  

Яна Салміна: Я зазначу, що це позиція безпосередньо Професійної футбольної ліги. 

– Це дуже дивна фраза у пояснювальній записці до законопроекту.  

Запитання з «Фейсбуку»: «Чи не вважаєте ви, що це могла бути провокація з боку 

поляків? Адже східноєвропейський офіс FARE міститься у Варшаві». 

Є група молодиків – 5-10 чоловік, «зігують», роблять нацистські жести на камеру, без 
втручання міліції, а потім доповідають ФІФА, що Україна – нацистська держава 

ФІФА підписала новий контракт із «Газпромом». Представники FARE мають стосунок 

до штатних агентів Кремля 

Ігор Мірошниченко: Я вважаю, що Польща просто скористалася можливістю полегшити 

участь своєї національної збірної – зіграти у Харкові без глядачів. 

Але головна провокація все ж таки криється у тому, що, таки мені здається, і ми, до речі, 
бачили на відео не тільки у Львові, а вже й на інших українських стадіонах, є така група 
молодиків, яку я умовно назвав би якимось переїзним шапіто провокаторів – 5-10 чоловік, які 
нібито «зігують», роблять нацистські жести на камеру, відверто, без втручання міліції, а потім 

доповідають ФІФА, що Україна – нацистська держава, що у нас тут неонацистські прояви, 

расистські вигуки. 

Це вигідно кому? Давайте будемо відвертими. Я навіть не хочу говорити про те, що 

ФІФА підписала новий контракт із «Газпромом». Я не буду навіть говорити про те, що 

представники організації FARE мають безпосередній стосунок до штатних агентів Кремля, які 
сьогодні працюють в Україні. Але разом з тим, ми маємо чітко розуміти, що сьогодні Україна 
стоїть перед доленосним, я б сказав, вибором і підписанням угоди про асоціацію. Абсолютно 

брутально чинить тиск на Україну, аби підписання угоди з ЄС про асоціацію на Вільнюському 

саміті не відбулося,– Росія. І Росії дискредитація України, у тому числі на рівні спорту, 

футболу,  вигідна. І тому я сказав би, що ця провокація в першу чергу вигідна Москві. 

І саме завдяки цій успішній провокації скористалися з ситуації дикі українофоби, у тому 

числі Федерація футболу, які вирішили під приводом дискваліфікації львівського стадіону та 
Збірної України з футболу ще й заборонити національні символи. Разом з тим поляки вигідно 

скористалися цим моментом. 

– Учора у блозі на «Українській правді» інший співавтор цього законопроекту, народний 

депутат України Вадим Колесніченко сказав про те, що все, що говориться стосовно Кремля, то 

це вигадки.  

Наскільки можна говорити на цю тему?  

Яна Салміна: У мене є щодо даного рішення ФІФА дві гіпотези. 

У першу чергу це те, що матчі стали сьогодні вже місцем, коли вболівальники знають, 
що вони можуть там робити все, що хочеш, і за це вони фактично не понесуть покарання, тому 

що покарання понесе  футбольний клуб. 

І друге – це однозначно можна сказати, що, можливо, є дійсно зацікавлені певні якісь 
сили чи групи, тому що це не приклад одного матчу, де влаштований такий безлад. Я наводила 
статистику, що за останніх півроку більше 20 матчів. 

Всі захоплювалися трибунами «Львів Арени», всі були фантастично вражені 

Ігор Мірошниченко: Який безлад? Тільки Ви скажіть, уточніть. У чому був безлад? Усі 
захоплювалися трибунами «Львів Арени», всі були фантастично вражені, у тому числі гравці 
Національної збірної України, у тому числі Едмар, якому сказали, що тебе там, виявляється, 
мавпуванням ображали, а він сказав: мене ніхто не ображав! 

Ви бачили сьогодні вже темношкірих трьох чоловіків, які апелюють до ФІФА: в Україні 
немає расизму! Де безлад Ви бачите?! Я не знаю. Може, ми інакше дивимося? 
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– Пане Мірошниченко, давайте зробимо паузу.  

Ігор Мірошниченко: Пані просто, напевне… 

Яна Салміна: Крім закликів, там так само була і нецензурна лексика, і застосування 
піротехніки. 

Ігор Мірошниченко: Поясніть, будь ласка. Нецензурна лексика: «Слава Україні!» – 

«Героям слава!»? Я знаю таких міліціонерів. Вони кажуть «нецензурна лексика» на «Слава 
Україні!». 

Яка конкретно?! Ви можете сказати ці слова? У чому там нецензурна лексика була? 

– Пане Мірошниченко, я зараз вимкну мікрофон, якщо Ви не будете давати слово.  

Ігор Мірошниченко: Я перепрошую. Але ж: нецензурна лексика. Треба відповідати за ці 
слова. 

– Маємо запитання від радіослухача. 

Слухач: У мене, швидше, навіть ремарка така і запитання. 

Пан Ігор сказав, я абсолютно з ним згодний, що група молодиків їздить по стадіонах і 
вигукує такі гасла та веде себе так. У зв’язку зараз із ситуацією, зі вступом України чи з 
підписанням угоди про співробітництво, це все лягає в одну канву. І чому спецоргани не 
займаються такими людьми? Мене цікавить. 

І ще одне. Що ж ми дивуємося, що проти нас санкції хочуть прийняти, як тут місцеві 
діячі, типу «харківського дуету», великих політиків, розумієте, вішають на український народ 

всяку гидоту, мовляв, що ми  нацисти? 

– «Харківського дуету» тут у студії немає, тобто згадувати їх сьогодні не будемо. 

Ігор Мірошниченко: На щастя, немає! 

Яна Салміна: Стосовно ремарки глядача, чому правоохоронні органи сьогодні не 
займаються цією групою молодиків? Тому що у нас безіменні квитки – у нас не можна 
фактично встановити особу цю. 

Ми надіслали в СБУ звернення з вимогою перевірити організаторів провокацій і 
діяльність FARE, яка дала хибні дані ФІФА. Будемо їхати вже на цьому тижні до штаб-

квартири ФІФА аби дискваліфікацію з львівської арени зняли і вболівальників на трибуни у 

Харків повернули 

Ігор Мірошниченко: По-перше, у нас міліція там, де треба, встановлює особи, там, де 
треба, отримує відповідні покази. 

Але я хочу сказати, що ми вже сьогодні надіслали в СБУ звернення з вимогою 

перевірити провокації, організаторів цих провокацій і діяльність організації FARE, яка 
дискредитувала Україну і дала хибні дані ФІФА. А також разом з тим ми будемо їхати вже на 
цьому тижні до штаб-квартири ФІФА і спробуємо вимагати як громадяни у першу чергу, які 
мають трошки ширші повноваження, бо депутати мають мандат довіри, аби дискваліфікацію зі 
львівської арени зняли і вболівальників на трибуни у Харків повернули. 

– Я хочу запропонували синхрон віце-президента Конгресу національних громад Йосипа 
Зісельса, організації, яка є членом FARE. 

Схоже на провокацію, щоб намалювати сьогодні Україну, як расистську і нацистську 

країну 

Йосип Зісельс: Дуже дивно виглядає і схоже на провокацію у контексті більш широкого 

такого процесу для того, щоб намалювати сьогодні Україну, як расистську і нацистську країну.  

– Більше: і це висловлювання пана Зісельса, і взагалі матеріал про членів FARE в Україні 
можна прочитати на сайті Радіо Свобода. 

Запитання ще одного слухача. 

Слухач (переклад): Оцьому товаришеві, дуже жвавому захиснику фашистів, треба 
нагадати резолюцію ООН і резолюцію Європи щодо неофашистської організації «Свобода», я 
хочу нагадати.  
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Ігор Мірошниченко: Що можна сказати невігласу, який ображає мільйони українських 

виборців, які проголосували за ВО «Свобода». Неонацизм, неофашизм в Україні заборонений. 

Партії регіонів ввижався неофашизм, але тепер ми бачимо, що їхні яскраві представники, 

у тому числі і Добкін, використовують неонацистські символи. Про які, до речі, ніхто до цього 

скандалу не знав. Більшість українців взагалі були не в курсі, що «вісім-вісім», виявляється, є 
неонацистський символ. А тепер ми знаємо, що Добкін використовує 1488 на номерах усіх 

своїх автомобілів. Тобто, у нього якийсь пієтет до неонацистський символів, це є сакральним,  

про що не знали. 

– Знову ж таки немає пана Добкіна. 

Ігор Мірошниченко: Але ми говоримо про одне. Сьогодні в Україні фашизм, нацизм, 

неонацизм, расистські прояви заборонені. Ми сьогодні категорично проти таких проявів. 
«Свобода» є націоналістичною політичною силою. Ми пишаємося цим, бо націоналізм – то є 
любов. 

– Згадували ми стосовно іменних квитків. Це передбачено законопроектом. По-перше, 
наскільки це можливо зробити? Якщо законом це буде затверджено, то чи спроститься 
контроль за продажем, щоб не було спекуляцій на квитках і так далі?  

Ігор Мірошниченко: Насправді я, до речі, зараз ініціював депутатське звернення і 
готуємо законопроект з приводу того, щоб спекуляції на українських стадіонах канули в лету. 

Бо сьогодні як тільки поєдинок, який викликає більш-менш ажіотаж, квитка купити неможливо. 

У 4-5 разів квитки дорожче коштують, ніж є їхні номінали. І з цим треба щось робити. 

Можливо, і може вирішити проблему іменний квиток. Але Ви знаєте, я був не на одному 

чемпіонаті Європи і світу – там не було іменних квитків. Справді були певні прив’язки до осіб. 

Але від спекулянтів це все рівно не позбавить. 

– Григорій Суркіс, віце-президент УЄФА, пропонував нібито свою допомогу. Наскільки 

з його допомогою можна вирішити це питання, цю проблему?  

Ігор Мірошниченко: Я впевнений, що своїм авторитетом і рівнем спілкування та 
фаховості Григорій Суркіс, безперечно, міг би допомогти українській збірній все ж таки 

отримати, принаймні, менш суворий вердикт. 

Але проблема полягає у тому, що з Суркісом боролися тоді, колив він був президентом 

Федерації футболу. Ну, змінили президента федерації – сьогодні федерація опустилася за своїм 

рівнем нижче плінтуса. І з ним продовжують боротися зараз. 

Сьогодні замість того, щоб об’єднатися в зусиллях все ж таки скасувати дискваліфікацію 

львівського стадіону і повернути глядачів на трибуни у Харків, президент Федерації футболу 

Коньков говорить: ми обійдемося без тебе, Суркіс! Стороженко розповідає про те, що Суркіс 
винен в усіх смертних гріхах, у дискваліфікації Збірної України з футболу і у тому, що, бачите, 
«Металіст» дискваліфікували. 

Я хочу сказати, бо я знаю глибоко ту ситуацію: якби не Суркіс, то Україна могла б не 
проводити Євро-2012. А «Металіст» мав би бути дискваліфікований значно раніше за договірні 
матчі! У даному випадку мали б усі об’єднатися. І я прихильник цього. 

– Хотілося б, звичайно, думати про те, що Україні вдасться об’єднатися і вдасться 
переконати ФІФА у тому, що матч збірних України і Польщі мав би бути не при порожніх 

трибунах. І рішення це надто суворе за ті порушення, які були.  

Ігор Мірошниченко: Футбол же ж для глядачів існує. 

– Але будемо бачити подальшу ситуацію. 

 


