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Друковані видання 

Пора закругляться  
Сергей Сидоренко, "КоммерсантЪ" (Украина) 

О возможности проведения национального круглого стола, который объединил бы 
парламентские и внепарламентские силы для поддержки идеи европейской интеграции, 
говорилось достаточно давно. Еще весной в одном из своих писем с такой идеей выступила 
лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, но перейти от разговоров к делу долгое время 
не удавалось. 
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В конце августа комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики 
соседства Штефан Фюле по дипломатическим каналам уведомил Киев, что намерен принять 
участие в таком мероприятии 11 октября и ожидает участия власти в данной встрече. Давление 
официального Брюсселя вновь оказалось наиболее веским аргументом — представители власти 
сначала согласились присоединиться к встрече, а затем и вовсе перехватили инициативу, 
объявив, что НКС состоится в конференц-зале Верховной Рады. 

По просьбе оргкомитета НКС на встречу пригласили ведущих экспертов в сфере 
евроинтеграции, но уже на месте выяснилось, что им отведена роль статистов. Некоторых 
приглашенных не оказалось в списках, и им предложили постоять в холле и послушать 
трансляцию. У тех же, кто попал в помещение, не оказалось права на выступление. Модератор 
дискуссии спикер Владимир Рыбак предоставлял слово преимущественно лидерам 
парламентских фракций — за два часа лишь один эксперт, заместитель генерального директора 
Центра им.Разумкова по международным вопросам Валерий Чалый, получил право на 
трехминутное выступление. 

Тон дискуссии задал Штефан Фюле, напомнив собравшимся, что решение проблемы 
Юлии Тимошенко остается условием подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. "С 
вашей стороны будет большой ошибкой думать, что недопустимое давление России приведет к 
перевесу геополитических соображений при принятии Евросоюзом решения",— заявил 
комиссар. 

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, выступавший следом, поддержал 
господина Фюле и, более того, сообщил, что после визита миссии Патрика Кокса и Александра 
Квасьневского в начале октября вопрос Тимошенко приблизился к решению. По его словам, 
для завершения процесса "юристы Юлии Тимошенко должны внести проект закона", который 
позволил бы отправить ее на лечение в Германию. 

Ефремов детально описал требования ПР к такому закону. "Он должен касаться не 
одного человека, а группы осужденных, которые нуждаются в медицинской помощи, но не 
могут получить ее в Украине. Нужно предусмотреть, чтобы человек действительно получал 
лечение, а не отправился за рубеж на прогулку. Должны быть гарантии того, что осужденный 
после лечения вернется в Украину для отбывания наказания. Должны быть гарантии этого со 
стороны принимающего государства. Если это опустить, то у нас все уголовные авторитеты 
будут лечиться в клинике Шарите",— пояснил лидер фракции ПР, отметив, впрочем, что не 
согласовывал эту позицию с фракцией, а говорит "от себя лично". 

"Зная дисциплину в ПР, позволю допустить, что это не личная позиция, а 
согласованная",— прокомментировал его слова лидер фракции "Батькивщина" Арсений 
Яценюк. Позже, выйдя к журналистам, Яценюк заявил, что считает заявление Ефремова крайне 
важным: "Руководитель фракции Партии регионов впервые вышел с четкой позицией. И хотя 
она очень далека от совершенства, его шаг показывает: власть понимает, что для подписания 
соглашения об ассоциации нужно решить проблему Юлии Тимошенко". 

Среди выступавших на НКС оказался и противник подписания соглашения — лидер 
фракции коммунистов Петр Симоненко. "Господин Фюле, я вас информировал и информирую 
о расколе в украинском обществе и о том, что власть углубляет этот раскол, настаивая на 
ассоциации. При этом из Администрации Президента во все СМИ поступает указание 
исключить освещение такого раскола",— заявил он. 

Выдержать напор лидера КПУ удалось не всем: первым свое место покинул лидер 
фракции УДАР Виталий Кличко, сидевший рядом с Петром Симоненко, а затем, театрально 
хлопнув себя по лбу, покинул зал Арсений Яценюк. Впрочем, в коридоре парламента, куда 
отправился лидер "Батькивщины", транслировалось заседание круглого стола, к тому же 
громкость была выше, чем в зале, поэтому Яценюк вскоре сдался и вернулся. Петр Симоненко в 
это время как раз клеймил европейских политиков за их попустительство в отношении власти, 
блокирующей референдум коммунистов о присоединении Украины к Таможенному союзу. "Я 
информировал об этом Александра Квасьневского, которого я знаю давно, еще с 
комсомольских времен. А он уехал и ничего не сделал",— пожаловался Петр Симоненко, не 
обращая внимания на смех некоторых участников заседания. 
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Дальнейшая дискуссия не принесла новостей. Предоставив слово другим народным 
депутатам (а некоторым — по два раза), Владимир Рыбак закрыл встречу, даже не поставив на 
голосование совместное заявление НКС и другие документы, подготовленные организаторами. 

"По сути, НКС сузился до формата диалога лидеров фракций и представителей Кабмина. 
Я считал, что круглый стол должен был быть мероприятием в Украинском доме, где собрались 
бы представители власти и оппозиции, которая, кстати, не сводится к парламентской. А 
получился симулякр круглого стола. Владимир Рыбак провел его в лучших советских 
традициях,— поделился один из идеологов НКС, экс-глава МВД Юрий Луценко.— Тем не 
менее даже в таком формате проведение НКС — это положительный факт. Нам надо было 
начать внутриукраинский диалог по вопросу евроинтеграции. А теперь нужно продолжить его". 

http://www.kommersant.ua/doc/2319419 

Решили по всем правилам  

Александр Радчук, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Подготовкой изменений в избирательное законодательство с апреля занималась рабочая 
группа Министерства юстиции, но по традиции документ был подан в Раду от имени 
представителей правящего большинства — лидера фракции Партии регионов Александра 
Ефремова и народного депутата Владимира Олийныка (Партия регионов). "В основу 
законопроекта положены наработки Министерства юстиции, которые учитывают рекомендации 
экспертов Венецианской комиссии и ОБСЕ",— отметили народные депутаты. 

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, Кодекс 
административного судопроизводства, законы "О Центральной избирательной комиссии", "О 
выборах народных депутатов", "О политических партиях", "Об информационных агентствах". 
Согласно документу, полномочия по регистрации кандидатов в народные депутаты и ряду 
других функций относительно организации проведения выборов в одномандатных округах 
передаются от ЦИК в окружные избирательные комиссии. Кроме того, предполагается 
уменьшить максимальное количество избирателей, закрепленных за избирательным участком, 
уменьшить количество членов ОИК, а также ввести контроль и санкции за нарушения в сфере 
финансирования избирательной кампании. 

На этапе подготовки документа представители оппозиции критиковали его отдельные 
нормы. В частности, несогласие парламентского меньшинства вызвало предложение передать 
ОИК полномочия ЦИК: регистрировать кандидатов в народные депутаты. "Некоторые нормы 
документа имеют манипуляционный характер, например о порядке формирования ОИК, когда 
представители партий, которые даже не представлены в парламенте, могут выдвигать в 
комиссию своих членов", — заявил вчера народный депутат Владимир Бондаренко 
("Батькивщина"). 

В Партии регионов заявили, что не видят альтернативы принятию законопроекта в 
нынешнем виде. "Требование европейских институтов в отношении Украины заключалось в 
необходимости принятия Избирательного кодекса. Что, по сути, является абсурдом: мы их 
выполнить не можем, поскольку нам придется отменять действующие законы. Поэтому 
необходимо исходить из того, что есть",— заявил народный депутат Вадим Колесниченко. По 
его мнению, голоса в поддержку законопроекта найдутся. "Раз председатель фракции поставил 
свою фамилию в проект закона, то шансы на его принятие очень высокие — он согласован с 
большей частью игроков, от которых будет зависеть голосование",— отметил господин 
Колесниченко. 

В Компартии, чьи голоса будут необходимы для принятия законопроекта, поддерживать 
инициативу представителей ПР не спешат. "Сначала наши эксперты и народные депутаты 
должны изучить законопроект, и только после этого мы примем решение о голосовании",— 
заявил лидер фракции Компартии Петр Симоненко. 

http://www.kommersant.ua/doc/2319388 
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"Кто был никем, тот будет в доле"  

Юрій Сколотяний, «Дзеркало тижня. Україна»  

Цього тижня у Верховній Раді від імені представників фракції комуністів було 
зареєстровано законопроект "Про підвищення соціальних гарантій найманих працівників". 
Його появу більшість спостерігачів розцінила як лише чергову PR-акцію "найідейнішої" 
політичної сили. З цієї причини вищезгаданий факт лишився у вітчизняному медіапросторі 
практично непоміченим. 

Тим часом більшості норм законопроекту від початку було уготовано зовсім іншу долю: 
вони могли увійти до розробленого влітку на Грушевського проекту урядового пакета 
антикризових заходів. Тоді йшлося про ініціативу щодо детінізації зарплат, яка найбільш 
активно дискутувалася серед самих учасників робочої групи. А саме — про запропоноване 
значне посилення взаємної відповідальності (аж до кримінальної) за порушення роботодавцями 
і найманими працівниками законодавства про працю в частині легального працевлаштування, 
оформлення трудових відносин, виплати зарплати без оформлення трудових відносин тощо. 
Щоправда, це мало б супроводжуватися і цілою низкою додаткових заходів, зокрема, 
зниженням ставки єдиного соціального внеску. 

За даними DT.UA, про зміст запропонованого в результаті мозкового штурму групою 
розробників пакета доповідав Президенту Януковичу особисто Прем'єр-міністр Азаров. Микола 
Янович зробив усе можливе, щоб відрадити Віктора Федоровича піти напередодні виборів на 
непопулярні заходи. І вже точно не від імені уряду вносити чутливий для широких мас 
законопроект. У підсумку загроза втрати електоральних балів затьмарила в очах нинішніх 
перших осіб держави всі потенційні переваги. Серед яких — десятки мільярдів гривень 
недонадходжень до бюджету і соціальних фондів (обсяги тіньових виплат зарплати 
оцінювалися торік податківцями в 170 млрд грн). Тож ініціативу відклали у ту саму довгу 
шухляду, що й підвищення тарифів на газ для населення. Однак вона все ж таки "спливла" у 
найвищому законодавчому органі, щоправда, у як мінімум наполовину усіченому вигляді. У 
результаті проведеної "кастрації" закладені в документі абсолютно правильні ідеї ризикують, за 
вже звичною українською традицією, бути дискредитованими. 

Законопроект №3388 від 9 жовтня 2013 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо підвищення соціальних гарантій найманих працівників)" внесли у 
парламент комуністи Кілінкаров і Гончаров. З його заявленими цілями навряд чи розходяться 
програмні пункти кожної з представлених у ВР політичних партій. Судіть самі: йдеться про 
збільшення надходжень до державного бюджету і Пенсійного фонду, забезпечення легалізації 
виплати заробітної плати і зайнятості, посилення соціального захисту найманих працівників і 
погашення заборгованості з виплати заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в 
оплаті праці тощо. 

При цьому основні недоліки вітчизняного ринку праці, перелічені в пояснювальній 
записці авторами законопроекту, визначено теж абсолютно правильно. Йдеться про добре 
відомі кожному повсюдні порушеннях вимог законодавства про працю. Зокрема, про виплати 
заробітних плат у "конвертах", без належного оформлення трудових відносин. 

А це, як теж добре відомо, призводить до порушення закріплених Конституцією України 
прав найманого працівника і зниження його соціальної захищеності. Зокрема, у разі 
неофіційного прийому на роботу порушуються такі права громадян, як право на зарплату не 
нижче встановленої законом (у тому числі на доплати, надбавки та інші заохочувальні 
виплати), на одержання соціальних гарантій, передбачених законодавством для найманих 
працівників (оплачувана відпустка, у тому числі з вагітності, пологів і догляду за дитиною; 
оплата тимчасової непрацездатності, догляду за хворою дитиною; достроковий вихід на пенсію 
у випадку шкідливих умов праці; соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві; 
одержання допомоги у зв'язку з безробіттям і т.ін.). 

А оскільки з "тіньових" зарплат не здійснюються належні відрахування до 
держбюджету, Пенсійного та інших фондів соціального страхування, недонадходження 
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держскарбниці призводять до дефіциту коштів на охорону здоров'я, освіту, культуру, виплату 
пенсій і допомог. 

Усе це — давно та добре всім відомі особливості сформованої в Україні моделі 
суспільно-політичного договору-змови. Відповідно до якої політикам, чиновникам і близькому 
до влади великому бізнесу прощають корупцію та офшори (принаймні особливих соціальних 
протестів із цього приводу не спостерігається, і навіть викриття в "темних справах" не закриває 
політикам і чиновникам шлях у високі державні кабінети). В обмін на це середній клас 
користується лазівками спрощеної системи оподаткування, а найбідніші верстви — привілеями 
непосильних для держскарбниці соціальних пільг (основні потоки яких, утім, розподіляються 
все одно не за адресою). Причому спроби розірвати "порочне коло поруки, що утворилося" 
наражаються на таку активну протидію тих груп, інтереси яких опиняються при цьому під 
загрозою, що політичної волі для цього не знаходиться ні в гарантів, ні в "реформаторів", які їх 
оточують. 

Аналізований нами законопроект, на перший погляд, має досить революційний характер. 
Серед достатньо великого переліку нововведень він містить пункти про значне посилення 
відповідальності за порушення деяких норм трудового законодавства та умов праці трудівників. 
Причому, крім штрафів, передбачається і впровадження кримінальної відповідальності 
роботодавців. Щоправда, на відміну від ініціативи, що народилася в надрах уряду, упущено 
ключову умову про солідарну відповідальність роботодавців та їхніх найманих працівників за 
подібні порушення. Стукати завжди безпечніше, ніж нести відповідність. 

У результаті комуністи розігрують безпрограшний варіант, залишившись нібито вірними 
своїй "найпослідовнішій ідеології" непримиренних борців із гнобителями робітничого класу. А 
заодно підставляють під удар своїх політичних заступників при владі. Така можливість стає 
дедалі актуальнішою в міру того, як посилюється внутрішній підкилимовий конфлікт між 
послідовниками Леніна та регіоналами, які представляють інтереси великої буржуазії. 
Відбувається це не лише через падіння в ціні "червоних" голосів у парламенті (яким знайдено 
та зібрано "тушечну" заміну), а й через утискання партійних інтересів, що виражається в дедалі 
більшому обмеженні доступу представників КПУ до потоків і ресурсів. Людей, розставлених 
свого часу за квотою комуністів на хлібних місцях при владі, дедалі частіше або прибирають, 
або позбавляють можливості здійснювати відрахування з контрольованих грошових потоків на 
підтримку партії, що їх висунула, указуючи натомість "правильні" адреси для перерахувань. 
Схоже, першим це відчув Ігор Калєтнік. 

Однак деякий простір для маневру звільнився і в уряду. Він одержав створену чужими 
руками заготовку, яка передбачає формування додаткових джерел надходжень до бюджету. 
Особливо якщо альтернативні можливості (потенційні домовленості про відновлення 
фінансування з боку МВФ, із загальноєвропейських фондів після підписання Угоди про 
асоціацію, від китайських чи російських кредитів тощо) залишаться нереалізованими. 

Отже, майбутнє комуністичного законопроекту зовсім не таке безперспективне, як це 
може здатися на перший погляд. Хоча він поки що й виконує роль бронепоїзда, який стоїть на 
запасному шляху. 

Тим часом запропоновані законодавчі нововведення мали б стати частиною широкої та 
комплексної реформи ринку праці в Україні. А її ініціатором варто було б виступити уряду, 
якщо він усе-таки намагається претендувати на статус реформаторського. 

Ну а сама реформа цілком могла б претендувати на статус повноцінної точки прориву 
для економіки України, яка заодно реально наближає країну до загальноєвропейських 
стандартів. Потенційна детінізація ринку зарплат справді могла б допомогти вирішити безліч 
проблем як самого бюджету, так і близьких йому соціальних фондів, забезпечивши заодно й 
більш цивілізований характер трудових відносин у країні. 

Утім, для цього владі, як і в багатьох інших випадках, слід було б розпочати із себе 
улюбленої, однак прецедентів цього, допоки, на жаль, не спостерігається. Так що навряд чи з її 
боку доречно вимагати як від роботодавців серед представників малого та середнього бізнесу, 
так і від їхніх працівників (хоча останні, мабуть, зацікавлені в офіційному працевлаштуванні) 
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добровільно ділитися відрахуваннями до бюджету, за рахунок якого купуються "вишки Бойка", 
бронзові лавочки для метро по 8 тис. дол., малина по 612 грн. за кілограм і т.ін. і т.ін. Бюджет, з 
кожного мільярда гривень видатків якого, відповідно до заяви самого президента дворічної 
давності, розкрадається близько 20%, або 200 млн. Тут доречно згадати і свіжіший приклад: 
лист Служби безпеки України, що став надбанням гласності, в якому вона оцінила щорічні 
збитки від корупції при держзакупівлях в 35–52 млрд грн (близько 10–15% видатків 
держбюджету). При цьому з численними порушеннями процедури держзакупівель освоюється 
від 50 до 75% бюджетних асигнувань. Тоді з метою відновлення хоча б відносної прозорості в 
процедурі закупівель держпідприємств Кабміну було запропоновано внести ряд важливих змін 
у профільний закон. На сьогодні про їхнє прийняття чи навіть внесення поки що ніхто ні сном, 
ні духом... 

Тим часом половинчастий характер заходів, що містяться в законопроекті "Про 
підвищення соціальних гарантій найманих працівників", з високою часткою ймовірності 
прирікає їх на неефективність навіть у разі стовідсоткової імплементації. 

Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ: 

— Сама по собі ідея письмового оформлення, отже, і легалізації всіх трудових договорів 
виглядає досить привабливо. Це передбачає не лише збільшення надходжень до бюджетів 
(місцевих і фондів соціального страхування), що само по собі, звичайно, непогано. Водночас 
такий захід посилює захист прав працюючих: на випадок звільнення (право на матеріальну 
допомогу, на допомогу з працевлаштування тощо), хвороби (право на допомогу), виходу на 
пенсію (врахування страхового стажу та розміру внесків), нарешті, на оплачувану відпустку та 
компенсації, пов'язані з роботою у вихідні дні та наднормативною тривалістю робочого дня. 
Словом, у цьому контексті не можу нічого заперечити авторам проекту закону. 

У контексті захисту прав працюючих привабливо виглядає й норма, відповідно до якої 
робота навіть у неповний робочий день (тиждень) не може оплачуватися нижче за мінімальну 
заробітну плату, установлену законом. 

Бентежить тільки прагнення поширити ці правила на всі підприємства, незалежно від 
їхнього розміру, сфери та місця дії. Функціонування малого бізнесу не може регулюватися так 
само жорстко, як і великого, бо дуже часто малі підприємства працюють там і стільки, де та 
скільки не погоджуються працювати власники великих і навіть середніх підприємств.  

У результаті, бажаючи максимально убезпечити права трудящих, ми можемо просто 
знищити малий бізнес, який і без того в Україні не надто розвинений… 

Дар'я Ганзієнко, юрист міжнародної юридичної фірми Integrites: 

— Реалізація положень законопроекту №3388 у нинішньому його вигляді навряд чи 
всерйоз посприяє вирішенню поставлених завдань — збільшенню надходжень до держбюджету 
та Пенсійного фонду, забезпечивши легалізацію виплат заробітної плати та посилення 
соціального захисту найнятих працівників, оскільки реформування законодавства відбувається 
не в тому напрямі, який сприяв би досягненню поставлених цілей. Зміни, запропоновані 
законопроектом, безпосередньо не пов'язані з легалізацією заробітної плати, оскільки не містять 
прямих норм, які впроваджували б механізм боротьби з виплатами в "конвертах". 

Імплементація низки нововведень у трудове законодавство посилює соціальний захист 
найманих працівників, однак навряд чи серйозно посприяє збільшенню надходжень до 
бюджету. Зокрема, доповнення ст. 106 КЗпП положеннями про оплату позаурочного часу 
гарантуватиме особам, які працюють на погодинній формі оплати праці та у трудових 
договорах яких не встановлено тривалість щоденної роботи, право на отримання оплати за всі 
додаткові години, відпрацьовані понад встановлену законодавством норму. 

Безумовно, позитивним є впровадження обов'язкової письмової форми трудового 
договору, без укладання якого працівник не може бути допущений до роботи, і посилення 
відповідальності за порушення зазначених положень. Але застосовувати, а тим більше 
посилювати у сфері трудових відносин кримінальну відповідальність — неефективний спосіб 
розв'язання нагальних проблем. 
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У сфері трудових відносин доцільно застосовувати інші важелі впливу, які можуть бути 
задіяні насамперед шляхом реформування податкового законодавства. Інакше існує великий 
ризик, що посилення відповідальності працедавців призведе не до покращення гарантій для 
працівників, а навпаки… 

Інформація до роздумів 

У відповідь на запит DT.UA прес-служба Міністерства доходів і зборів України надала 
таку інформацію щодо викриття схем і правопорушень (виплата заробітної плати в 
"конвертах"): 

"З початку поточного року органами Міндоходів при перевірці суб'єктів 
господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам, порушення 
податкового законодавства встановлено в 92% від перевірених. 

Донараховано до бюджету понад 274 млн грн податку на доходи фізичних осіб з 
урахуванням штрафних санкцій.  

Вжиття практичних заходів дало змогу виявити понад 62 тис. найманих осіб, праця яких 
використовувалася роботодавцями без укладання трудових угод та без сплати податку 
(додатково сплачено до бюджету 11,1 млн грн). 

За результатами контрольно-перевірочної роботи залучено до державної реєстрації 
понад 30 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації. До бюджету 
додатково сплачено 12,7 млн грн податку". 

http://gazeta.dt.ua/internal/kto-byl-nikem-tot-budet-v-dole-chomu-zakonoproekt-pro-borotbu-
iz-zarplatami-v-konverti-mozhe-peretvoritisya-na-zakon-_.html 

Александр Фельдман: "Чтобы интегрироваться в Европу, Украина должна 

соответствовать мировым гуманитарным стандартам"  

"Комсомольская правда  в Украине" 

К сожалению, до сих пор Украина сталкивается с проявлениями нетерпимости, расизма, 
ксенофобии, с примерами разжиганий национальной и религиозной розни. А как следствие - с 
негативным отношением к определенным организациям или даже с ухудшением отношения к 
нашей стране со стороны европейских коллег и партнеров. Из последних примеров - санкции 
ФИФА, из-за которых матч по футболу между Украиной и Польшей чуть не прошел при 
пустых трибунах. Украина впервые за последнее время ощутила реальные последствия 
обвинений в расизме и ксенофобии.  

Самые актуальные вопросы в этой сфере мы задали народному депутату, учредителю 
Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии Александру Фельдману. 

- Александр Борисович, по-вашему, правильно ли поступила ФИФА и закончится ли на 

этом антирасистский скандал в украинском футболе?  

- ФИФА поступила так, как положено поступать в Европе и во всем цивилизованном 
мире. Нравится не нравится, но таковы мировые гуманитарные стандарты. Хочешь - 
соответствуй. Не хочешь - упивайся своей самобытностью где-то на периферии в окружении 
таких же маргиналов.  

У нас почему-то привыкли считать тех, кто борется с ксенофобией и дискриминацией, 
такими себе полусумасшедшими "чудиками", на которых можно не обращать внимания. Теперь 
всем ясно, что такое отношение является в корне неправильным. И чем больше мы будем 
интегрироваться в Европу, тем чаще нам об этом будут напоминать.  

- Не считаете ли вы аргументы ФАРЕ, на основании которых украинских болельщиков 

во всем мире изобразили махровыми расистами, несколько натянутыми? Речь идет о 

футболках болельщиков с цифрами 88, портретах Бандеры и флагах УПА… 

- Плакаты и прочая наглядная продукция - то только документальное подтверждение 
того факта, что среди фанатских группировок существует множество праворадикальных и 
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неофашистских. И того, что украинские футбольные функционеры, особенно на уровне клубов, 
на эту проблему до сих пор не реагировали адекватно.  

Это действительно не шутка, когда собираются несколько тысяч разгоряченных 
молодых людей, часто подвыпивших, среди которых есть явно социально опасные персонажи. 
Часто даже без особой мотивации фанаты устраивают кровавые побоища. А что говорить, если 
вовремя появляется нужная идея? А какие идеи могут быть у ультрарадикалов?!  

Это уже потом в райотделе к человеку начинает возвращаться память и он сам 
недоумевает от того, что творил. А несколькими часами ранее он боролся за правое дело и сам 
не понимает, с чего все началось и откуда взялось столько энергии...  

А что касается символики, то это вообще вопрос очень спорный и больше философский. 
Бороться с какими-либо символами - абсурдное занятие. Любой символ от того, что с ним 
борются, становится еще более популярным.  

- По вашему мнению, можно ли причислять черно-красный флаг УПА к символам, 

демонстрацию которых нужно запретить во время футбольных матчей? По этому поводу 

разгорелись оживленные дискуссии накануне матча с поляками…  

- Давайте включим воображение и элементарный здравый смысл. Наша сборная играет 
со сборной Польши, а среди поляков есть однозначно негативное отношение к УПА. Это раз. 
Польша наш стратегический партнер, который очень много делает для поддержки Украины в 
Европе. Такая поддержка сегодня нам очень важна, а трения - категорически нежелательны. 
Это два. Многие украинцы осуждали российских фанов, которые развернули баннер с 
изображением Минина и Пожарского во время матча между сборными России и Польши на 
Евро-2012. Это три.  

Напрашивается логический вывод: в конкретном нашем случае вывешивать подобные 
знамена на матче между Украиной и Польшей - глупо и нежелательно. А самое главное - 
незачем.  

- В вашем родном Харькове не так давно разразился скандал вокруг мемориальной доски 

видному ученому-слависту Шевелеву. Власти не поддержали идею с установкой мемориальной 

доски, ее установили активисты и позже разбили неизвестные молодчики. Что вы скажете по 

этому поводу? 

- Никто не оспаривает научных достижений Шевелева как исследователя языковых 
вопросов. Но для подавляющего большинства украинцев, не только харьковчан, неприемлема 
жизненная позиция этого человека - его сотрудничество с нацистами, уклонение от обороны 
Харькова, бегство вместе с оккупантами и т. д. Так что не нужно подменять понятия. Никто не 
запрещает восхищаться его научными достижениями, но возвеличивать его как личность и 
делать из него местную достопримечательность - явный перебор. Давайте нормально 
относиться к тому, что во Львове и в Харькове живут люди с разными взглядами на историю и 
отдельных ее персонажей.  

- В биографиях многих известных людей есть масса неоднозначных моментов. Как 

решить, на какие из них обращать внимание, а на какие нет?  

- Личность устроена как матрешка или луковица: открываешь один слой, под ним 
находится другой и т. д. Каждый имеет множество образов. На работе ты один, дома другой, в 
кругу друзей третий... Только в тоталитарных обществах государство требовало от человека 
быть монументом и оценивало или как героя, или как врага народа, без переходов и полутонов. 
Это, наверное, неправильно.  

Можно же быть одновременно блестящим ученым, пьяницей, атеистом, почитателем 
Бетховена, выдающимся общественным деятелем и при этом неплательщиком алиментов. В 
простом человеке, а все люди простые и по большому счету одинаковые, часто сочетаются 
подобные черты. Нужно спокойно относиться к тому, что успешный в одном отношении 
человек может быть непутевым в другом. Только когда в человеке более или менее все 
гармонично, из него можно делать какой-то символ. Но, опять-таки, стоит ли?  
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- Как один из лидеров украинской еврейской общины скажите, украинские евреи за 

евроинтеграцию или за евразийский союз?  

- На этот вопрос у каждого свой ответ. Это мой личный взгляд, и я ничего никому не 
навязываю… С одной стороны, европейская культура предполагает неприятие любых 
проявлений антисемитизма, но с другой - там он исторически существует. С одной стороны, 
европейские ценности основаны на свободе самовыражения, но с другой - Европа становится 
менее терпимой к многообразию. С одной стороны, есть ультралиберализм, а с другой - ваш 
коллега по офису может запросто потребовать запретить вам ходить на работу в вашей 
любимой вышиванке, кипе, тюрбане, так как это как-то его задевает. Но это жизнь, и то, что 
будет завтра, зависит от того, как мы поступим сегодня.  

Европейский союз - это уникальная реальность. Если политик посещает какой-то гей-
парад или присутствует на свадьбе двух мужиков, то он герой. Об этом все пишут и 
восхищаются его гражданской позицией. А если он выступит в поддержку строительства 
мечети - обвинят в попытках осквернения светлого исторического лика европейских городов. 
Но у этого всего есть один важный положительный момент - об этих противоречиях можно 
запросто писать и говорить. К тому же в Европе больше принято договариваться между собой, а 
не бить сразу палкой по голове. Так что даже не знаю…  

Поверьте (смеется), специального заседания "всемирного еврейского заговора" по этому 
поводу пока еще не было.  

- В свете всего вышесказанного нужен ли диалог между еврейскими организациями и 

организациями националистов?  

- Такой диалог необходим. Когда националистическая ниша была представлена "Рухом" 
Вячеслава Чорновола, в котором были интеллигенты и просто умные люди, с ними можно было 
о чем-то разговаривать. Но с нынешней ВО "Свобода" такой диалог я себе с трудом 
представляю. Они столько уже наговорили ненужных глупостей, что и сами не рады, но 
исправляться пока тоже не спешат.  

- Вы считаете, что договор в Вильнюсе будет подписан?  

- А какие еще варианты? Ключевой вопрос евроинтеграции - это легитимность. 
Легитимность нужна украинскому бизнесу. Легитимность нужна украинской власти. 
Легитимность, в смысле европейского признания и вытекающих отсюда стандартов жизни, 
нужна обществу. Давайте говорить откровенно, что люди хотят жить как в Европе и даже 
полные бездельники хотят бездельничать по-европейски. А в "совок", где на покупку 
холодильника раз в 10 лет приходилось занимать деньги у всех родственников, никого больше 
не заманишь. 

http://kp.ua/daily/141013/418283/ 

По какому принципу делили регионалов  

Максим Каменев, Журнал «Форбс» (Украина) 

«Это наша закрытая информация. Зачем вам знать это?» – удивленно спросил Forbes 
замглавы фракции Партии регионов в парламенте Михаил Мироненко. Депутата смутил вопрос 
о составе семи групп, на которые поделена фракция. Эту информацию регионалы стараются не 
афишировать. 

Прояснить вопрос помогли документы, которые перед каждым пленарным заседанием 
секретариат фракции передает нардепам от ПР. В них указаны имена докладчиков и тех, кто 
должен задавать вопросы выступающим. Рядом – фамилии руководителей групп, в которые 
входят депутаты. Документы на условиях анонимности передал источник, близкий к 
регионалам. 

Узнать полный состав объединений не удалось – не все депутаты принимают активное 
участие в заседаниях Рады, поэтому в списке 168 из 207 членов фракции. Часть из них 
подтвердили Forbes свое членство в указанных группах. 
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Состав внутрифракционных групп ПР: Владимир Бандуров; Юрий Воропаев; Сергей 
Клюев; Алексей Кунченко; Михаил Мироненко; Артем Пшонка; Сергей Тигипко. 

По словам Михаила Чечетова, первого замглавы фракции ПР, все депутаты добровольно 
выбирали, в какую из групп им вступать: «В основном объединялись выходцы из одного 
региона или люди, которые хорошо знакомы». 

Ранее Forbes писал, что в группу Тигипко входят депутаты, связанные деловыми или 
личными отношениями с собственником Group DF Дмитрием Фирташем и главой 
Администрации Президента Сергеем Левочкиным: Иван Фурсин, бизнес-партнер Фирташа, 
Юлия Левочкина, сестра главы АП, экс-заместитель главы НАК «Нафтогаз України» Сергей 
Кацуба и его отец Владимир Кацуба, Александр Нечаев, экс-глава набсовета ЗАО «Крымский 
Титан», Геннадий Федоряк, экс-глава правления ЧАО «Черновцыгаз», и другие. 

Депутаты, которые ранее работали в бизнес-структурах владельца СКМ Рината 
Ахметова, а также его партнеры по бизнесу в основном входят в группу Юрия Воропаева. До 
избрания в парламент он руководил юридическим департаментом СКМ. В объединение также 
входят бывший глава службы безопасности СКМ Владимир Малышев, друзья самого богатого 
украинца – экс-вице-премьер Борис Колесников (глава комитета по вопросам транспорта и 
связи), Евгений Геллер (руководитель бюджетного комитета), Денис Омельянович, который до 
избрания в парламент руководил аргохолдингом «АПК-Инвест» (принадлежит Колесникову), и 
т.д. Интересный нюанс: ранее Колесников и Омельянович входили в группу Юрия Самойленко, 
которого в марте нынешнего года сменил Артем Пшонка. 

Часть группы, которой руководит Сергей Клюев, ориентируется на его брата, секретаря 
Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева. Дружеские отношения с ним 
поддерживает регионал Олег Царев. В группу также входят бывший зам Клюева-старшего в 
СНБО Нестор Шуфрич и Александр Един, который, по информации «Украинской правды», 
является бизнес-партнером чиновника. 

В остальные четыре объединения входят представители разных групп влияния из разных 
регионов. К примеру, под руководством Мироненко трудятся Виктор Янукович-младший и его 
друг Вилен Шатворян. С Президентом связаны еще два члена этой группы – №30 в 100 
богатейших Антон Пригодский, который называет себя другом Януковича, и Владимир 
Демидко, работавший с ним в Донецкой облгосадминистрации. 

http://forbes.ua/nation/1359412-po-kakomu-principu-delili-regionalov 

Андрей Павелко — о возрождении «Фронта змін» и отношениях с Вилкулом  

Журнал «Форбс» (Украина) 

Народный депутат фракции «Батьківщина» Андрей Павелко – один из ньюсмейкеров 
последней недели. Экс-глава «Фронта змін» в Днепропетровской области написал открытое 
письмо Арсению Яценюку. В нем он заявил о несогласии с идеей ликвидации ФЗ и желании 
создать на ее основе новую партию. Рабочее название – «Демократы». 

Политику Павелко совмещает с работой в Федерации футбола Украины, где занимает 
должность вице-президента. На этой почве депутат сблизился со многими бизнесменами и 
чиновниками-регионалами. В их числе – вице-премьер Александр Вилкул. О своих отношениях 
с властью, конфликтах с Яценюком и о будущей партии Павелко рассказал в интервью Forbes. 

– Почему вы решили возродить ФЗ именно сейчас, и зачем это вам? 

– На время парламентской кампании мы приостановили членство в «Фронті змін». 
Арсений Яценюк пообещал нам, что это не отразится на деятельности партии, которая после 
выборов будет дальше развиваться. Второй вариант, который тогда обсуждался – все восемь 
партий, которые перед выборами объединились в Объединенную оппозицию «Батьківщина», в 
будущем создадут единую партию. Но вместо этого в июне Яценюк провел съезд ФЗ, на 
котором было принято решение о ликвидации партии. После этого он предложил всем нам 
вступить в «Батьківщину». Важно, что это решение было принято не единогласно: четыре 
облпарторганизации не поддержали это решение, в том числе Днепропетровская. 
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Тем не менее все фронтовики, в том числе и я, после съезда работали над объединением 
двух партий. Но оказалось, что происходит не объединение, а поглощение. Лучшие члены 
нашей команды не видели себя в этой структуре.  

– Сложно поверить, что вы и тот же Полочанинов, которые выступали против 

ликвидации ФЗ, работали над объединением. 

– Ни я, ни Полочанинов не отговаривали фронтовиков вступать в «Батьківщину». Более 
того, в Киевской области (где Полочанинов до выборов возглавлял областную 
парторганизацию ФЗ) один из самых высоких показателей по объединению – 25% членов ФЗ 
вступили в «Батьківщину». Но, например, в Ивано-Франковской области – всего 2%. 

Своим однопартийцам я сказал, что никого не буду склонять к какой-либо позиции. 
Однако подавляющее большинство членов ФЗ в Днепропетровской области отказались 
вступить в «Батьківщину». Тем не менее, они не вступили и в какие-то другие партии. 

– Сколько членов ФЗ и депутатов советов всех уровней не вступили в «Батьківщину»? 

– Четкой цифры нет ни у кого. Сейчас мы планируем объехать все области Украины. 
Когда пообщаемся с людьми на местах, тогда получим четкую картину. 

– Александр Турчинов не так давно заявил, что в «Батьківщину» вступило более 

половины членов ФЗ.  

– В среднем по стране этот показатель 10-12%. Руководство «Батьківщини» сейчас 
пытается выдать желаемое за действительное. Например, недавно на заседании фракции 
Яценюк заявил, что Геннадий Зубко и Владимир Полочанинов вступили в «Батьківщину». Хотя 
на самом деле они этого не делали. Это манипуляции. 

– Почему Яценюк из нескольких сценариев объединения партий выбрал именно 

поглощение ФЗ «Батьківщиной»? 

– Это вопрос к Арсению Яценюку... Нас поставили перед фактом, что команда 
Тимошенко готова была объединиться с ФЗ только на таких условиях, и он на них согласился. 
Заметьте, ни одна из остальных восьми партий, которые перед выборами объединились в 
рамках Объединенной оппозиции, не была ликвидирована. Даже партия «Реформи і порядок» 
сейчас «законсервирована», но не ликвидирована. 

– Вы – член ФЗ с 2009 года. Как вы познакомились с Яценюком и попали в его команду? 

– Нас познакомил один мой хороший знакомый, который не имеет отношения к 
политике, поэтому не хочу называть его имя. Но это не был Андрей Иванчук, как утверждают в 
прессе. До этого я никогда не занимался политикой. Но после того как Днепропетровск в 
подковерной борьбе лишили права принимать Евро-2012, я понял, что что-то изменить можно 
только путем политических решений. 

На тот момент ФЗ была единственной альтернативой и Партии регионов, и 
«Батьківщині», которые, как мы теперь знаем, готовились сформировать широкую коалицию. 
Обе мне не подходили. Поначалу Яценюк ко мне относился настороженно, потому что 
некоторые «доброжелатели» распускали разные слухи. Но  со временем он убедился, что это 
провокации. У нас с ним сложились хорошие отношения. Я прошел с ФЗ три избирательные 
кампании – президентские и местные выборы 2010 года и последние парламентские выборы. В 
каждой из них ФЗ показывал очень хорошие результаты в Днепропетровской области. 
Например, на президентских выборах Яценюк набрал у нас 7%, в то время как Ющенко – 
меньше 1%. 

– Есть версия, что хорошие результаты ФЗ в Днепропетровской области объясняются 

вашими тесными отношениями с Александром Вилкулом, который в 2010-2012 годы был 

губернатором области. Что вас связывает с Вилкулом и как эти отношения влияли на работу 

облпарторганизации ФЗ? 

– Я действительно знаю Александра Вилкула очень давно. 

– Говорят, вы были одноклассниками. 

– Это неправда. Он учился в Кривом Роге, а я – в Днепропетровске. За время работы на 
должности губернатора он зарекомендовал себя как один из лучших государственных 
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менеджеров. Кстати, во время последней избирательной кампании это признавал не только я, 
но и Антонина Ульяхина, которая возглавляет областную парторганизацию «Батьківщини». 
Они, кстати, тоже давние знакомые, и у них хорошие отношения. 

Но при этом депутаты от ФЗ советов всех уровней никогда не поддерживали регионалов 
в голосованиях по проектам, связанным с землеотводом, бюджетом и другими финансовыми 
вопросами.  

– Но Вилкулу комфортно, что оппозицией в облсовете руководил его хороший знакомый. 

Ведь в таком случае с оппонентами всегда можно договориться. 

– Приведу вам пример. Футболисты Анатолий Тимощук и Андрей Воронин кумовья. 
Оба до недавнего времени играли в чемпионате Германии. Воронин выступал за «Герту», 
Тимощук – за «Баварию». Когда эти команды играли друг с другом, эти футболисты 
подыгрывали сопернику? Специально забивали голы в свои ворота? Нет, потому что если бы 
они это сделали, их карьера была бы окончена. Единственное, на чем отразились их отношения 
– во время матча они не ломали друг другу ноги. Точно так же и в политике. Должны быть 
правила игры. А то у нас в парламенте все дерутся, а потом выходят из сессионного зала и 
обнимаются, целуются, но от общественности это скрывают. 

...С 2001 года я возглавляю Днепропетровскую областную федерацию футбола. За это 
время сменилось семь губернаторов, и со всеми у меня были хорошие рабочие отношения, 
поэтому говорить, что Вилкул помог мне сделать карьеру в политике – это смешно... 

– Один из депутатов «Батьківщини» на днях в кулуарах Рады рассказывал, что вы 

возрождаете ФЗ только для того, чтобы сформировать отдельную группу в парламенте из 

числа нардепов экс-фронтовиков. Она будет ориентироваться на Вилкула. 

– У возрождения партии на основе «Фронта змін» совершенно другие цели. Наша цель – 
сохранить команду по всей стране. Мы остаемся членами фракции «Батьківщина». 

– Как Яценюк воспринимал ваши отношения с Вилкулом? 

– Нормально, он сам о нем хорошо отзывался, в том числе публично во время 
парламентской кампании. 

– Вы не исключаете, что со временем все же создадите группу? 

– Быть в составе большой сильной фракции лучше, чем быть в маленькой группе. У меня 
сейчас нет таких планов. 

– Есть еще одна версия. Вы и Полочанинов решили реанимировать ФЗ, потому что не 

получили руководящие должности в партии «Батьківщина». 

– Наоборот, Яценюк лично предлагал мне возглавить областную парторганизацию 
«Батьківщини». Я отказался, потому что не имею морального права «двигать» Антонину 
Уляхину, которая в «Батьківщині» с первого дня, и за это время выстроила областную 
организацию, объединила людей. 

У Владимира Полочанинова очень хорошие отношения с Константином Бондаревым, 
который возглавляет «Батьківщину» в Киевской области, и он не претендовал на его место. 

– Кто из депутатов может присоединиться к вам с Полочаниновым? 

– Пока я не хочу называть фамилии, но могу сказать, что после открытого письма мне 
позвонили и написали множество людей. После поездки по регионам мы сможем говорить 
конкретнее. 

– Кто будет финансировать возрожденный ФЗ? 

– Финансировать партию будут ее члены. Например, я финансировал областную ячейку 
ФЗ. Такая же схема работала в остальных ячейках. 

В месяц на содержание облорганизации ФЗ уходило минимум 30 000 гривен 

– Сколько составляют расходы в год? 

– Необходимый минимум – 30 000 гривен в месяц. Потолка нет.  
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– До 2009 года вы занимались бизнесом. Были учредителем компании 

«Екатеринославбуд», клуба «Опера» и ряда других фирм в Днепропетровске. Насколько это 

масштабный бизнес? 

– В трудовой книжке у меня записана компания «Стройднепрсервис». Она была 
учредителем компании «Днепромайн» – это фабрика по производству обоев. Потом я был 
учредителем компании «Никтранс» – это компания по перевозкам, там было 120 фур Volvo. 
Эти предприятия до сих пор успешно работают, но я не занимаюсь их оперативной 
деятельностью. Этим занимаются управляющие компании «Винил» и «Никтранс».  

– Ваш тесть, депутат от «Батьківщини» Леонид Сергиенко помогал вам строить 

бизнес? 

– Понятное дело, что он как человек с большим опытом во многих вещах был для меня 
примером. На момент нашего знакомства я был уже, мягко говоря, небедным бизнесменом с 
большими оборотами и возможностями. 

Еще до парламентских выборов я продал «Оперу» и несколько земельных участков 
строительной компании из России. Перед сделкой закрыл все кредиты со всеми банками. В том 
числе с банком «Родовід». У меня есть справка, что я им ничего не должен и полностью 
погасил кредит в $12 млн. 

http://forbes.ua/nation/1359327-soratnik-yacenyuka-o-vozrozhdenii-fronta-zmin-i-
otnosheniyah-s-vilkulom 

Інтернет-ЗМІ 

Зміни в закон про фінпослуги: що це дасть людям?  

ForUM 

Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до ст.4 Закону «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Документ стосується 
видів фінансових послуг, за його прийняття проголосувал и 240 депутатів із 393 зареєстрованих 
у залі. 

Згідно з прийнятими змінами , до числа фінпослуг тепер належить управління майном 
для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до 
Закону «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 
операціях з нерухомістю»; операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних 
паперів; банківські та інші фінпослуги, які надаються згідно з Законом «Про банки і банківську 
діяльність». 

Також ст.4 доповнено другою і третьою частинами, згідно з якими фінансові послуги, 
надання яких передбачається іншими законами, підлягають включенню у перелік, визначений 
ч.1 цієї статті. Надання фінпослуг, не внесених до зазначеного переліку, забороняється. 

Встановлено також, що органи, які здійснюють держрегулювання ринків фінпослуг, 
можуть у межах своїх повноважень приймати рішення про належність операцій до певного 
виду фінансових послуг, про визначення операції як фінпослуги, відсутність такої послуги 
серед видів фінпослуг і про заборону її надання. Фінустанови, які на підставі ліцензій (дозволів) 
працювали на ринку раніше, можуть продовжувати роботу до закінчення строку їхньої дії. 

Про значення нововведень для ринку і для простих українців ForUm запитав у 
парламентаріїв та експертів. 

Віктор Швець, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань правової 
політики: 

- Головна мета цих законодавчих змін – зробити так, щоб історії з фінансовими 
пірамідами, які мали серйозне місце в історії України, більше не повторювалися. Ми 
сподіваємося, що цей закон буде ефективно працювати і зробить неможливими ті негативні 
явища, які були присутні на фінансовому ринку України. 
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На жаль, я побоююся, що зміни можуть стати підставою для вчинення корупційних дій 
через дозвільну систему , але про це ми дізнаємося тільки після того, як вони запрацюють на 
практиці. Для того ми й існуємо, щоб відслідковувати незаконні процеси. 

Олексій Комаров, аналітик компанії Istrats: 

- Відрадно, що влада намагається хоч якось приструнити шахраїв на фінансовому ринку. 
За останні 20 років громадяни буквально втомилися від того, що їх перманентно намагаються 
«розвести на гроші». Це стосується і фінпірамід, і недобросовісних кредитних спілок (КС). 

Наприклад, можна вітати одну із актуальних ініціатив Нацбанку щодо посилення 
контролю за роботою КС. На ринку відома ціла низка випадків, коли КС «кидають» населення, 
і потім важко притягнути їх до відповідальності. Система регулювання фінринків в Україні, 
звичайно, не ідеальна, але ці ринки явно вимагають більшого держконтролю. 

Виталий Мельничук, економіст: 

- Щодо нового закону існують різні думки, але у цілому є підстави вважати, що він 
позитивно позначиться на врегулювання операцій з залученими від громадян фінансовими 
активами в інтересах третіх осіб для отримання прибутку або збереження реальної вартості 
активів. Це формулювання описує діяльність фіноператорів, включаючи і незаконні, аж до 
фінансових пірамід. Відтепер, якщо у суб'єкта господарювання не буде законного права на 
залучення грошей, він не зможе цим займатися. Крім того, законно діючі оператори не зможуть 
зловживати залученими коштами поза межами правового поля і держрегулювання. 

Закон спрямований проти неврегульованих законодавством фінансових схем і 
покликаний допомогти детінізації економіки. Однак для повноцінної ефективної боротьби з 
фінансовими махінаторами необхідний цілий правовий комплекс, плюс розвиток ефективності 
роботи контролюючих і силових органів. 

Михайло Стришенець, оперуповноважений управління МВС у боротьбі з 
кіберзлочинністю: 

- Хотілося б особливо зупинитися на фінансовому шахрайстві в Інтернеті. МВС 
підрахувало, що у вітчизняному інтернет-просторі працює близько 100 великих фінансових 
пірамід, хоча ще кілька років тому їх було одиниці. Правда, у тій же Росії їх набагато більше – 
приблизно 10 тис. Але в Україні зараз просто бум! 

Конкретний приклад із Дніпропетровська: шахраї створили сайт, на якому закликали 
перераховувати гроші, обіцяючи від 100% річних. А в Одесі пропонували вкласти певну суму, 
щоб потім отримати авто. Ці структури вже у нашій розробці, але покарання ускладнюється 
недостатньою врегулированістю профільного правового поля. Так, до останнього моменту 
можна було притягнути до відповідальності тільки за шахрайство, проте для цього потрібні 
заяви потерпілих. А вони є не завжди, тому що громадяни бояться писати, особливо якщо у 
ланцюжку піраміди брали участь і родичі. Такі побоювання марні, до відповідальності 
притягнемо тільки кінцевого одержувача. 

В цілому ж треба розвивати відповідне законодавство – аж до змін у Кримінальний 
кодекс, і розгляд змін до закону, звичайно, корисне у цьому плані. 

Владимир Олійник, заступник голови Комітету ВР щодо законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності: 

- Цей закон Рада ухвалила, щоб в Україні не з'являлися МММ, піраміди і віртуальні 
фінансові організації, щоб унеможливити інструменти обману наших громадян. Навіть якщо у 
нас не так поширені ці структури, як в інших країнах, варто створити механізми, які б 
запобігали протиправним діям. Адже як тільки цих шахраїв виганяють із однієї країни, вони 
йдуть в іншу. Так, після скандалу з МММ у Росії воно з'явилося в Україні. 

Ці «бізнесмени» грають на почуттях людей. Якщо людина чує, що за 1 грн вранці вона 
отримає 100 ввечері, то вона піде на це. Це ж така спокуслива пропозиція. І так людина йде на 
це, навіть якщо самс бачить і розуміє, що подібне є неможливим. 
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Олександр Єдін, голова підкомітету з питань діяльності небанківських фінансових 

установ, торгово-промислових палат Комітету ВР з питань фінансів і банківської 
діяльності: 

- Новий закон дозволить спеціалізованому регулятору, Нацкомісії з питань регулювання 
ринку фінпослуг, впливати на фінансові піраміди, у т.ч. подібні сумно відомій Kings Capital. 
Законопроект був розроблений ще на виконання підпункту 4.5.2 п.4.5 Держпрограми 
економічного і соціального розвитку України на 2010 р. Нагадаю, за ст.5 закону україни «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінпослуг», такі надаються фінансовими 
установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами-підприємцями. 
Виняткове право або інші обмеження щодо окремих послуг встановлюються законами про 
діяльність відповідної фінустанови та нормативно-правовими актами держрегуляторів. 

Так ось, сьогодні є випадки надання послуг, які за своєю суттю є фінансовими, але не 
підпадають повністю під жоден конкретний вид фінпослуг, повною мірою врегульований 
законом. А це послаблює захист споживачів, для яких є ризик нарватися на шахраїв, 
включаючи фінансові піраміди. Новий закон усуває ці прогалини. 

Володимир Черняк, доктор економічних наук: 

- Звичайно, необхідно боротися з фінансовими махінаціями і регулювати ринок 
фінансових послуг. Інша справа, яким чином. Якщо робити це так, як передбачено цим 
Законом, то відкриваються нові можливості для корупції. Існує реальна небезпека такого 
дозвільного варіанту з боку чиновників. Я вважаю, що регулювати ринок фінансових послуг 
необхідно на підставі ліцензування. Однак варто вдосконалити механізм видачі ліцензій, 
включити в нього ті обмеження, які будуть перешкоджати фінансовим махінаціям. Зробити 
його прозорим і конкурсним, а не на підставі прямих заборон. Наміри добрі, але можуть бути 
негативні наслідки у вигляді спроб чиновників якимось чином обійти перелік фінансових 
послуг. 

http://ua.for-ua.com/comments/2013/10/14/100027.html 

Про злочини Яворівського. Із перших уст  
Главком 

Йдучи до «Главкому» на розмову з журналістом Олексієм Биком я не знав, що 
доведеться дискутувати з моїм опонентом Віктором Барановим, який дав скандальне інтерв'ю 
цьому виданню. Самого інтерв'ю тоді я ще не читав. Тому відповів на запитання без документів 
у руках. Коли нашу розмову оприлюднили – тільки тоді я прочитав наклепи Баранова. 

Замість Р.S. 

Звісно, був приголомшений. Тому попросив «Главком» дати можливість підтвердити 
свою позицію документами і фактами. Вдячний, що вони одразу надали мені таку можливість. 

Отже. Перше спростування неправди. Баранов із своєю командою вже два роки керують 
Спілкою. Не керують, а повторюють своїх провладних покровителів: валять свої провали на 
«попєрєдніков». Мій опонент говорить, що я забрав з собою всю документацію Спілки. Ось акт 
передачі. Тут вказані документи на право власності всіх будинків творчості, землі, печатка. Під 
актом стоїть підпис мій «передав» і Баранова «прийняв». Печатка. Є запитання? 

До відома Баранова: від Юрія Мушкетика я нічого офіційно не приймав. А варто було 
б… Там виявилися такі кримінальні сюжети щодо фіктивного продажу першого корпусу 
Ялтинського будинку творчості. Неспростовні. У мене були в руках всі документи, щоб 
передати справу до прокуратури. Але від мене ніхто не чув жодного лихого слова про 
попепредника. Це - до слова. 

Крапка і хрест на цій побрехеньці 

Передаю «Главкому» другий важливий документ, який не залишає місця для 
хворобливої уяви мого опонента. Це відповідь Генерального прокурора Медведько Віктору 
Балозі – тодішньому голові Секретаріату Віктора Ющенка. Балога на замовний лист 
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письменниці Галини Тарасюк, яка не отримала Шевченківської премії і чомусь у цьому 
звинувачувала мене, їй та її дочці Балога наділив 24 сотки землі у Броварах, і вона написала 
донос «Про злочини Яворівського», (після мого відкритого листа проти Віктора Ющенка). 
Балога особисто контролював глибинну перевірку діяльності Спілки. Прицільно. Тенденційно. 
Передаю вам цей документ. Відповіть Генпрокурора Медведька Вікторові Балозі з приводу 
«Зловживань Яворівського». 

Жодного зауваження Генеральної прокуратури. Всі господарські об'єкти залишаються у 
власності Спілки. Майже ідеальна картина. Це щодо «прицільної» перевірки, спрямованої 
проти опозиціонера Яворівського під керівництвом Віктора Балоги. Передаю «Главкому» цей 
документ. 

Ще одне. Віктор Баранов кидає фальшиве звинувачення: Яворівський видавав свої твори 
за рахунок Спілки. Стверджую: жодного рядка за рахунок жалюгідних коштів Спілки! Тільки за 
власні та спонсорські. Запитайте в директора письменницького видавництва «Український 
письменник» Ю. Буряка, де я видавав свої книги, щоб підтримати наше видавництво. Він 
порядний чоловік і дасть вам чесну відповідь. Не брешіть пане Баранов. Ви розповсюджували 
цю побрехеньку на з'їзді, підбурюючи письменників проти мене. Але згодом правда все ставить 
на свої місця. Я не такий дурний, як з виду (Андрій Крижанівський). На «макуху» мене 
візьмете. Я проходив не такі випробування. 

Пане Баранов! Я десять років працював головою НСПУ, не отримуючи за це ні копійки 
платні. Ви одразу поставили собі «жалування» в 14000 грн, коли голови обласних організацій 
отримують 1300 грн. Плюс ви ще отримуєте ставку головного редактора журналу «Київ» – 6000 
гр. На здоров'я! 

Останнє. Примітивні натяки, мовляв, орендарі Яворівського підпалили його дачу в 
Бородянському районі. Іван Плющ іноді казав «Воно, мать, больне». 

Вікторе, нічого не вигадуйте. Ось моя правдива версія. Ваш дружок із ЦК Комсомолу О. 
Попсуй, який зайняв посаду директора управління майном домовився з орендаторами фірми 
«Росичі», які вклали три мільйони в капітальний ремонт будинку творчості у Ялті про 
продовження строку оренди. Звісно, не просто так… Попсуй попросив проплатити наперед 
оренду, бо Баранову захотілося купити ще одну нову машину «для голови». Між іншим: я 
прийняв Спілку із однією розваленою «Волгою», а Баранову передав із п'ятьма іномарками та 
мікроавтобусом. Це при злиднях Спілки. 

Але в цей самий час Віктор Баранов із скандалом обирає нового голову Кримської 
автономної письменницької організації, якого щойно прийняли до Спілки (він навіть не має 
права три роки давати рекомендації до прийняття в Спілку, а то більше керувати організацією!), 
банкіра Бориса Фінкільштейна. Той пропонує свою кандидатуру на орендатора Ялтинського 
Будинку творчості. Баранов у ейфорії підписує угоду на оренду письменницького будинку у 
Ялті. І тоді дві структури схрещують мечі в Ялті. Стрілянина, скандал. Колючий дріт. Купа 
публікацій, заведення рахунків і кримінальних справ. Суд виграють «Росичі». Справедливо. 
Інші орендатори, що встигли здорово потратитися – обурені. Ось тут лежить конфлікт. Треба 
повертати «конверти», а не хочеться. Тому палять дачу… Розберіться самі. Мені не палили, 
Богу дякувати. 

http://glavcom.ua/articles/14623.html 

Блоги 

Анатолій Гриценко: «Останній патрон Кремля?»  

pravda.com.ua 

Свіжа стрічка новин: "У Росії бояться, що український сланцевий газ забруднить 
російські річки"... 
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Історично, впродовж століть росіяни не виявляли особливого страху й боязливості. 
Скоріше навпаки, демонстрували силу й сміливість. А тут, на тобі – суцільні страхи: спочатку 
злякалися українських цукерок, потім – молдовського вина, далі – литовського молока, за тим – 
голландського сиру, потім (уже вкотре) – грузинського вина, тепер – українського сланцевого 
газу... Прямо біда з тими страхами, що не день, то все нові й нові вороги щось замишляють 
проти Росії... 

Авторитаризму влади в Росії не бояться. Розгулу силовиків не бояться. Корумпованих 
чиновників не бояться. Згортання демократії не бояться. Депопуляції країни не бояться... 

Доморощених внутрішніх загроз не бачать, лише зовнішнього ворога шукають? Але ж 
зовнішній ворог, то для немічної влади – останній патрон! 

Хіба в Росії аж так уже погано, що влада той останній патрон зарядила? 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/grytsenko/525af8acb48a1/ 

Олег Ляшко: Олігархічний соціалізм  

корреспондент.net 

Соціалістична партія України деградувала остаточно. Партію очолив ...олігарх-
казнокрад Микола Рудьковський  

Так, саме той Рудьковський, який їздить на "Астон Мартін" і носить крокодилові туфлі. 
Який був міністром транспорту і за державні кошти літав з друзями на п'янки, а з коханками - в 
Париж на гулянки. Той Рудьковський, який обдурив людей перед виборами: йшов як 
самовисуванець, а ставши депутатом одразу побіг до регіоналів. Це такий тепер голова 
Соцпартії. Цікаво, як делегати партійного з'їзду могли за такого проголосувати? Очевидно, за 
бабло. Рудьковський швирнув їм якісь крихти зі свого панського столу, а вони - й раді. 

Як все змінилось... Сто років тому соціалісти були готові вмирати за свої переконання і 
вбивати інших. 

Тепер "соціалісти" за гроші готові обрати собі "вождем" хоч чорта у крокодилових 
туфлях. 

http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/liashkooleh2/a121445 

Телебачення і радіомовлення 

Цього тижня вдалося найближче підійти до вирішення проблеми Юлії Тимошенко  

"Студія "1+1", ТСН-Тиждень 

Алла МАЗУР, ведуча: Найближче за весь час, цього тижня вдалося підійти до вирішення 
проблеми Юлії Тимошенко. Головні особи держави : Президент, спікер та Прем’єр в один голос 
заявили, ніщо не стане на заваді підписання угоди "про Асоціацію" із Євросоюзом. І Віктор 
Янукович на зустрічі із Єврокомісаром Фюле назвав питання Тимошенко найбільш болючим і 
пообіцяв найближчим часом визначитися, як усе вирішиться. Спікер Рибак навіть запевнив, 
Парламент готовий розробити закон, що дозволить засадженим лікуватися за кордоном. А 
Прем’єр Азаров заявив, дослівно, "Україна дуже близька до вирішення ситуації із засудженням 
екс-Прем’єра". Утім, що це означає для Юлії Тимошенко: помилування, перерви на засудження, 
чи просто виїзд на лікування - залишається таємницею. Як власне і дата, коли це може статися. 
Внести ясність не вдалося і і навіть після переповненого євро переговорами тижня. На сьогодні 
відомі принаймні два критичні рубежі, 21 жовтня, названа віце-президентом Європейської 
народної партії, і 18 листопада, коли відбудеться зсідання глав МЗС Євросоюзу. 

Напружений день, завтра може бути і в Україні. Покрова, день створення УПА 

Алла МАЗУР, ведуча: Напружений день, завтра може бути і в Україні. Покрова, десь 
створення УПА, і в Києві призначено масштабну ходу. Цього ж дня бажання провести свої акції 
виявили комуністи і противники приєднання до Євросоюзу. Ймовірну зустріч ідейно 
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непримиренних і загрожує перерости також у вуличні сутички. Чи знайдуть порозуміння завтра 
у Москві і в Києві, стежте за подіями у щоденних випусках ТСН 

От решения судьбы Тимошенко зависит путь развития страны  

Интер, Подробности недели 

Дмитрий АНОПЧЕНКО, ведущий: Главная интрига недели - что произойдет в судьбе 
бывшего премьера. Украинская политика сконцентрировалась на одном человеке - и это, как ни 
парадоксально, Юлия Тимошенко. От решения ее судьбы во многом зависит и путь развития 
страны. Всю эту неделю гадали - уедет ли Тимошенко на лечение в Германию? И если да, то 
когда же все-таки - до саммита в Вильнюсе или после? Дипломаты и в Берлине и в Киеве 
намекнули нам, что шансов что Юлия Тимошенко окажется в Шарите уже на будущей неделе, 
не так уж и много. И все разговоры об этом организованы больше медиа чем политиками. 
Впрочем, если кто-то скажет вам сегодня что точно знают, как сложится судьба экс-премьера, 
просто не верьте. Ситуация на столько запутанная что в любой момент может измениться. При 
этом останется еще один вопрос, на который до сих пор нет ответа. Почему именно Шарите? 
Почему эту берлинскую клинику Юлия Владимировна выбрала для своего лечения, или такой 
выбор ей навязали? Ведь даже врачи не уверены, что Шарите лучшее немецкое заведение, для 
лечения таких заболеваний, от которых страдает Тимошенко. Что бы найти ответы, на все эти 
вопрос, моя коллега Татьяна Лагунова, отправилась прямиком в Шарите. 

Татьяна ЛАГУНОВА, корреспондент: Вот она, Клиника которая у всех на слуху. Шарите 
в переводе с французского - милосердие. Название французское, клиника - немецкая, самая 
старая, самая большая, самая знаменитая. А еще это больница, в которой возможно будет 
лечиться Юлия Тимошенко. Место расположения - это первое что приходит в голову, при 
вопросе почему Шарите? Центральнее действительно некуда. Как только стало известно что 
Юлия Тимошенко может сюда приехать, журналисты даже шутили, мол, Ангела Меркелаь 
будет частенько заглядывать в гости. От главного корпуса Шарите до офиса канцлера рукой 
подать. Пешком через мост, минут 10. На машине еще быстрее - 3. Но это версия спорная. Если 
украинский экс-премвьер и приедет в Берлин, то скорее всего, будет в другом камбузе, имени 
Рудольфа Вирхова. Там находится клиника, которая специализируется на лечении спины и 
позвоночника. И она несколько дальше от политического центра Берлина, минут 15 на авто. Так 
почему именно Шарите? Может дело в условиях? Пациенты клиники могут свободно гулять по 
территории, в палатах стационарные телефоны, можно пользоваться и мобильными. 
Беспроводного интернета правда нет. Но всегда можно купить специальную сим-карту и 
выходить в Твиттер и Фейсбук с сотового. Удобно и родственникам пациентов, которые могут 
жить прямо на территории клиники. Для них построили специальные гостиницы. Посещение 
свободное. В Шарите, в отличии от Феофании где любят лечиться украинские вип-гости 
пускают кого угодно, без проверок и лишних вопросов. Самнение вызывает только камера. 

Охранник Шарите: "Нет-нет, что бы снимать нужно специальное разрешение" 

Татьяна ЛАГУНОВА, корреспондент: А может дело в престиже. Шарите в мире 
медицины как Гарвард и Оксфорд среди университетов. Во-многом благодаря своей истории. 
Здесь и туберкулезную палочку Коха открыли, и одними из первых начали практиковать 
химиотерапию. А недавно вылечили человека больного СПИДом. 

Рейнер ФЕЛЬСБЕРГ, представитель союза врачей Германии: " Шарите это не просто 
больница, это сеть профильных клиник, они просто объединенные под одним именем Шарите. 
Эти клиники могут предложить высококачественное лечение, практически любого 
заболевания". 

Татьяна ЛАГУНОВА, корреспондент: Богатые и знаменитые любят лечиться в Шарите. 
Здесь оперировали Ангелу Меркель. Бывали политики из стран бывшего СССР: Борис Ельцин, 
Эдуард Шивернадзе, Михаил Горбачев. В Союзе о Шарите знали благодаря кинематографу.да-
да, советский разведчик Макс Отто Штирлиц идет по территории Шарите на черно-белых 
кадрах легко узнать центральные ворота и алею. Здесь снимали несколько эпизодов 
легендарного сериала "17 мгновений весны". В Шарите рожала радистка Кет, она же Катя 
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Козлова. Выдала себя крикнув на русском "Мама". И на помощь пришел Штирлиц. За бренд 
нужно платить. Немцы лечиться за счет больничной кассы. Иностранцы за свой собственный. 
Цены кусаются. День в обычной палате 200 евро, вип-покои в несколько раз дороже. 500-600. 
Отдельно доплата за ранг врача и услуги переводчика. Мы связались с фирмой, которая 
занимается лечением иностранцев в Германии "Медхаус" и спросили, куда лучше обращаться с 
болями в спине и сколько это стоит, на том конце провода очень нахваливали Дюсельдорф И 
Дортмонд, возможно, потому что с Шарите не работают. 

Представитель фирмы "Медхауз": "Большие очереди, большие суммы, туда очень 
тяжело попасть. 35 тысяч - депозит . такими большими суммами они регулируют поток очереди 
иностранных клиентов". 

Татьяна ЛАГУНОВА, корреспондент: За лечение украинского экс-премьера по словам ее 
защитника, платит семья. 

Сергей ВЛАСЕНКО, защитник Ю. Тимошенко: "Всі витрати по клініці Шаріте несе 
родина Юлії Тимошенко" 

Татьяна ЛАГУНОВА, корреспондент: Шарите или любая другая клиника для соратников 
Тимошенко вопрос не принципиальный. Главное что бы не в Украине. 

Александра КУЖЕЛЬ, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина": "Якщо у 
вас 24 години сидить біля голови п представник пенітенціарної служби, якщо у вас не має 
можливості як всім іншим дозволено, хоча б раз на тиждень зателефонувати, якщо у вас 
заклеєні она і ви не бачите світла, чи може ця людина, морально реабілітуватися? Ні". 

Татьяна ЛАГУНОВА, корреспондент: Шарите, говорит Сергей Власенко, выбрали 
немцы. 

Сергей ВЛАСЕНКО, защитник Ю. Тимошенко: "Починаючи з 14 лютого 2012 року, 
коли були до Юлії Володимирівни допущені німецькі лікарі, це були лікарі німецької клініки 
Шаріте. Ви пам’ятаєте, що за пропозицією уряду Німеччини, вони відрядили сюди фахівців, це 
були фахівці саме клініки Шаріте. Том лікуючими лікарями Юлії Володимирівни сьогодні є 
лікарі німецької клініки Шаріте". 

Татьяна ЛАГУНОВА, корреспондент: У депутатов из правильного комитета 
здравоохранения другая информация. 

Ирина СПИРИНА, народный депутат Украины, фракция КПУ, член комитета по 
здравоохранению: "Это было право Власенко и Тимошенко, выбирали специалистов они сами. 
Когда такие вопросы решаются, когда такие, вони по согласованию двух сторон. Обычно так 
происходит" 

Татьяна ЛАГУНОВА, корреспондент: Как все было могли бы рассказать сами врачи 
Шарите, но они не хотят. Персонал клиники категорически отказывается общаться с 
журналистами. Конфиденциальность превыше всего. Пациенты о возможном приезде Юлии 
Тимошенко слышали. Одним все равно, другие боятся, что вместе с украинской вип-
пациенткой в больнице появится и пресса. 

Местная жительница: "Мне они не помешают. Территория огромная" 

Местная жительница: "Думаю пациентам это не понравится. Мы хотим выздоравливать, 
не прятаться от камер". 

Татьяна ЛАГУНОВА, корреспондент: Приехать могут не только журналисты. На 
чемоданах и сторонники Юлии Пимошенко 

Активистка из Крещатика: "Я особисто готова, ці два роки постійно знаходжуся. Я з нею 
голодувала коли вона голодувала. І якщо треба буде їй там підтримка, то готова поїхати". 

Готовы ехать и разбивать новые палаточные лагерь. На этот раз у ворот Шарите. 

Европа настаивает на принятии Украиной закона о дискриминации 

Дмитрий АНОПЧЕНКО, ведущий: В Украине - споры о том, что считать 
дискриминацией. Европа давно настаивает, чтобы мы прописали это в отдельном законе. Но 
документ застрял в Раде. А ведь изменение нужны. И сейчас, что бы получать хорошую работу 
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в Украине желательно быть младше 30, быть худым, и бездетным. Формально дискриминация 
по возрасту. Это никто конечно же не называет, но как много молодых еще людей, чувствуют 
себя не удел. Кто из украинцев рискует остаться за бортом, и как с этим бороться? 

Ирина СМИРНОВА, корреспондент: Мы вам сами позвоним - самый распространенный 
вежливый отказ. И отворот-поворот от работодателя человек может получить не только из-за не 
подходящей квалификации, причина банально может стать пол, возраст, или внешность. Во 
всем мире это называется дискриминацией. 

Женщина: ""Если ты полный, тебя считают немножко человеком второго сорта" 

Ирина СМИРНОВА, корреспондент: У этой молодой женщины, которая постеснялась не 
то, что бы лицо показать всей Украине, отказалась даже со спины в полный рост сниматься. 2 
высших образования, по первому она педагог, по второму маркетолог. Но даже должность 
оператора базы данных - это просто работа за компьютером, из-за избыточного веса, она не 
смогла получить. 

Женщина: "Как мне сказали на одном из мест работы, куда я пыталась устроиться, что у 
нас все девочки худенькие, вы можете не вписаться в коллектив". 

Ирина СМИРНОВА, корреспондент: Социологи говорят, что пример нашей героини не 
типичный. По-настоящему ущемлены права женщин детородного возраста, и всех украинцев 
после 40. Чтобы помочь согражданам избавиться от гнета дискриминации, чиновники 
придумали штрафовать работодателей. Я января того года вступили в силу изменения к закону 
о рекламе. Согласно которым в объявлениям о трудоустройстве запрещается указывать 
желаемый пол и возраст потенциального работника. Только похоже штраф, в 10 минимальных 
зарплат, а это не много не мало 11 тысяч гривен, мало кого испугал. Звоним по нескольким 
объявлениям. В каждом из них указываем желаемый возраст работника. Так вежливо 
отказывают далеко не всем. И если уж директор не боится размещать объявления с 
требованием к возрасту, тем самым грубо нарушая закон, то кто ему указ на его территории? Во 
время собеседования? 

Александра КУЖЕЛЬ, народный депутат Украины: "Поверьте мне, у любого, кто 
нанимает на работу, есть масса возможностей, не подчеркнуть причину". 

Ирина СМИРНОВА, корреспондент: Кадровые агентства не отрицают, действительно, 
есть социальные группы находящиеся в зоне риска. Но пол, или возраст тут совсем не причем. 

Анна ВОЕВОДИНА, юрист кадрового агентства: " Главное то, какой вы специалист. 
Поэтому нужно развиваться, учиться, работать и тогда вам ничего не страшно, не кризис, ни 
пол, ни возраст". 

Ирина СМИРНОВА, корреспондент: Принято считать, что в Европе процветает расовая 
дискриминация. Но сенегальцу Си, который живет в Бельгии повезло. 

Бельгиец: "Во Франции больше расизма, это правда, здесь в Бельгии не имеет значение, 
черный ты, араб или еще кто-то" 

Ирина СМИРНОВА, корреспондент: Си только киеват. А его белый друг отпускает 
неоднозначные шуточки. 

Бельгиец: "Я его нашел на улице, отмыл, теперь он живет у меня в подвале. И время от 
времени, я его беру в рестораны что бы он доедал у меня с тарелки. Это шутка конечно". 

Ирина СМИРНОВА, корреспондент: В Америке за такие шутки можно за решетку 
угодить. Здесь на столько озабочены тем, что бы невзначай не ущемить чьи либо права, что в 
некоторых ситуация доходит до абсурда. Сегодня в Штатах распространено явление 
дискриминации на оборот. Если на одно место будут претендовать скажем, белый мужчина, 
атлетического сложения, с 5-летним опытом работы, и точно нигде до этого не работающий 
афроамериканец, работу получит последний. Билл Бейн такому утрированному образу мало 
соответствует. Но, обсудить тему дискриминации берется с удовольствием. 

Билл БЭЙН житель США:" Я толстяк и отлично себя чувствую живя в Штатах и я 
наслаждаюсь жизнью. У меня никогда не было проблем на работе из-за этого. Дискриминации 
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у нас совсем нет, здесь даже говорить не о чем. Большие люди, маленькие люди, к толстякам 
никто претензий не имеет, и никто никогда не дискриминировал меня и не тыкал пальцем". 

Ирина СМИРНОВА, корреспондент: В Украине сегодня ищут работу 450 тысяч человек, 
это в 6 раз больше чем нужно рынку. А значит для дискриминации открытой или латентной, 
среда комфортная. Единственное, чего она не выдержит, безусловный профессионализм. И не 
важно, печете вы пироги, или занимаетесь нано-технологиями. 

Про це говорили  

ICTV, Факти тижня 

Оксана СОКОЛОВА, ведуча: У справі Юлії Тимошенко намітився новий поворот, адже 
чим ближче визначальний самміт у Вільнюсі, тим активніше шукається компроміс. 
Врегулювання проблеми вибіркового правосуддя залишається однією із трьох головних вимог 
до України, і відповідальність за це нині переміщується у парламент. Цього тижня спікер 
Володимир Рибак закликав більшість і опозицію разом підготувати законопроект, який би 
дозволив засудженим лікуватися за кордоном. Цей документ може створити юридичну базу для 
виїзду Тимошенко до Німеччини. Це була одна із тем, про які цього тижня говорили в 
парламенті. 

Михайло МАЛИЙ, кореспондент: Приїзд єврокомісара з питань розширення політики 
сусідства Штефана Фюле до Києва збігся із другою річницею перебування Юлії Тимошенко за 
гратами. Комісар Фюле вперше озвучив ще одну дату, до якої Європа готова чекати прогресу в 
цьому питанні. Якщо Київ не встигне до 21 жовтня – зустрічі глав МЗС країн ЄС, то є ще шанс 
зробити це до 18 листопада. Саме у цей день європейські міністри закордонних справ 
ухвалюватимуть рішення щодо підписання угоди з Україною у Вільнюсі. 

Штефан ФЮЛЕ, Єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства: 
«Це рішення має бути у рамках місії Кокса-Кваснєвського. Тому я з оптимізмом чекаю на 
Вільнюський самміт і на те, що буде після самміту». 

Михайло МАЛИЙ, кореспондент: З так званого списку Фюле Києву залишилося 
виконати три пункти. Це реформа прокуратури, згідно із рекомендаціями Венеційської комісії, 
удосконалення виборчого законодавства напередодні президентських виборів 2015-го і 
вирішення ситуації із Юлією Тимошенко. 

Віктор ЯНУКОВИЧ, Президент України: «Найбільш болюче питання – це питання 
Тимошенко. Але місія працює – Кваснєвського-Кокса, ми ведемо спільну роботу, шукаємо 
зараз хляхи. І я сподіваюся, що найближчим часом ми визначимося остаточно, яким шляхом 
буде вирішуватися це питання». 

Михайло МАЛИЙ, кореспондент: Сценаріїв декілька. Найімовірніший - це виїзд екс-
прем’єрки на лікування до Німеччини. Спікер Володимир Рибак на євро інтеграційному 
круглому столі у парламенті запропонував більшості Ради і опозиції розробляти для цього 
відповідну законодавчу базу. 

Володимир РИБАК, голова Верховної Ради, (цитата): «Що треба зробити у цій ситуації 
парламенту України? Ми можемо разом помогти, особливо, що стосується лікування 
засуджених, які не мають у нас у державі можливості лікуватися». 

Михайло МАЛИЙ, кореспондент: Опозиція попрацювати над таким механізмом готова. 
Але сподівається все ж на політичне рішення Президента, оскільки провести через Раду 
відповідний закон до часу «Ч» у листопаді проблематично. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції ВО «Батьківщина»: «Ми очікуємо на відповідальне 
політичне рішення Президента України Віктора Януковича. Сигнал того, що вони почали 
перемовини, є добрим». 

Михайло МАЛИЙ, кореспондент: Для ухвалення спецзакону потрібно два читання. 
Тобто у найближчі місяці це зробити проблематично. Втім для нашого парламенту нічого немає 
неможливого. Є і запасний варіант: рішення суду у відповідь на прохання Держслужби 
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виконання покарань – дозволити Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини, підкріплене 
медичними довідками і зверненнями місії Кокса-Кваснєвського. 

Михайло МАЛИЙ, кореспондент: Плакат із гаслами «Слава героям УПА!» паралізував 
роботу парламенту цієї п’ятниці. «Свободівці» почепили цей плакат та червоно-чорні прапори 
Української повстанської армії над депутатськими кріслами. Це не сподобалося регіоналам та 
комуністам, які залишили сесійну залу. 

Михайло ЧЕЧЕТОВ, народний депутат України, фракція Партія регіонів: «Это даже 
лучше будет – если парламент не будет заседать. Но Европа оценит, что Партия регионов – 
правящая власть, правящая партия, она вместе с европейцами поддержит европейские 
ценности!». 

Михайло МАЛИЙ, кореспондент: Фракція «Свобода» нагадала, що 14 жовтня пройде 
марш УПА, і наполягала на тому, аби парламент прийняв закон про визнання боротьби ОУН-
УПА та надав соціальні гарантії ветеранам. 

Олег ТЯГНИБОК, голова парламентської фракції ВО «Свобода»: «Показали свої слабкі 
місця. Так що тепер ми будемо знати, що потрібно приносити у стіни парламенту і зал 
Верховної Ради у четвер чи інші дні, коли вони захочуть ухвалювати антиукраїнські закони». 

Михайло МАЛИЙ, кореспондент: Тим часом в інтернеті блогери попереджають, що у 
той час, як вся увага Європи прикута до України, марш УПА у Києві може стати благодатним 
місцем для провокаторів. 

Михайло МАЛИЙ, кореспондент: Кличко-старший провів брату екскурсію по Верховній 
Раді. Віталій показав Володимиру кулуари парламенту, завів у ложу помічників народних 
депутатів. Парламентарії, побачивши переможця бою із росіянином Олександром Повєткіним у 
ложі преси, припинили обговорювати питання порядку денного і привітали чемпіона світу. 

Европа на этой неделе не только ставила условия, но и предлагала помощь 

ТРК Украина, События недели 

Андрей ДАНИЛЕВИЧ, ведущий: Европа на этой неделе не только ставила условия, но и 
предлагала помощь, и потрясала украинцев оптимистическим взглядом в будущее. Ну, во-
первых, Штефан Фюле от имени Евросоюза пообещал Киеву помощь в переговорах с МВФ о 
предоставлении очередного займа и выделении 610 миллионов евро в качестве финансовой 
помощи, но только после выполнения всех условий Евросоюза. А еще Фюле подсчитал: если 
соглашение об ассоциации будет подписано, и зона свободной торговли с ЕС полностью 
заработает, украинская экономика станет одной из самых быстроразвивающихся на континента 
– ВВП будет расти больше чем на 6 % в год. 

Россия продолжает пугать Украину  

Андрей ДАНИЛЕВИЧ, ведущий: Россия продолжает пугать Украину. На этой неделе 
советник Президента России Сергей Глазьев – тот самый, который прогнозировал миллиардные 
убытки для нас после подписания ассоциации, на этот раз напугал перспективой введения виз 
для украинцев. Мол, хотите в Европу без виз, значит, будете ездить в Россию по визам. Кстати, 
очень странное заявление, учитывая, что Россия сама который год добивается отмены визового 
режима с Евросоюзом. Ну а вот Владимир Путин на этой неделе переманивал Украину 
пряниками с газовой начинкой. На саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества 
российский лидер будто случайно вспомнил, что «да, мы же тут Украине дали кредит в 750 
миллионов долларов и сделали скидку на газ». Да, вы не ослышались: «Газпром» сделал 
скидку. Ирина Юсупова разобралась, почему Россия вдруг подобрела и в чем подвох. 

Ирина ЮСУПОВА, корреспондент: Россия больше не угрожает, не бойкотирует и не 
запрещает. Для украинских друзей теперь кредиты и дешевый газ. Если роль злого 
полицейского в последнее время играет главный санитарный врач Геннадий Онищенко, то 
доброго – Президент Владимир Путин. 

Владимир ПУТИН, Президент России: «Наши банки десять дней назад, конечно, не без 
нашего – не без моего ведома – оформили Украине очередной кредит – 750 миллионов 
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долларов. А «Газпром» - тоже не без ведома российского руководства пошел на то, что помог 
Украине закачать необходимый газ в газовое хранилище со скидкой». 

Ирина ЮСУПОВА, корреспондент: 260 долларов вместо 390 – это цена за тысячу 
кубометров газа. Такой щедрости от «Газпрома» Киев еще никогда не видел. Это даже не 
скидка, а какая-то полная распродажа. Правда, не для всех. 

Николай АЗАРОВ, премьер-министр Украины: «Во многих химических предприятий 
наших российская сторона очень серьезно представлена. То есть предоставляя, например, 
определенные цены по газу для поставки на эти предприятия, надо россиян спросить, а кому я, 
вообще говоря, предоставляю такие… Может, в какой-то степени они сами себе 
предоставляют». 

Ирина ЮСУПОВА, корреспондент: По данным экспертов, дешевого газа Россия 
закачает немного – около 5 миллиардов кубометров. Часть – для работы химических 
предприятий, часть для своего же транзита в Европу. То есть газ для бесперебойной работы 
газотранспортной системы. Он необходим на случай, если зима будет очень холодной. 

Валерий БОРОВИК, руководитель правления альянса «Новая энергия Украины»: «Тобто 
Росія дає знижку на закачку природного газу для виконання своїх же зобов’язань перед 
європейськими споживачами. При цьому Україна на цьому контракті не має жодного заробітку. 
Тобто цей газ потрібен для Росії». 

Ирина ЮСУПОВА, корреспондент: В Украине 13 подземных хранилищ. В них 
помещается 31 миллиард кубометров топлива. К началу этого отопительного сезона хранилища 
заполнены на две трети. То есть в запасе есть 20 миллиардов кубометров газа. Для того, чтобы 
обеспечить бесперебойный транзит в Европу, этого, по идее, должно хватить. Но лучше 
подстраховаться и закачать еще. Технический газ для прокачки российского топлива в Европу 
покупает Украина. Несколько раз этот пункт в контракте пытались пересмотреть. Но Россия 
отказывается платить не только за технический газ, но и за его хранение. Три месяца назад 
Укриана уде предлагала «Газпрому» закачать в хранилище дополнительные 5 миллиардов 
кубометров газа. В Москве подумали и отказались. Мол, нет никакой гарантии, что до зимы 
голубое топливо будет в целости и сохранности. В том, что в Москве гнев вдруг сменили на 
милость, многие эксперты видят даже не экономический, а политический подтекст. Мол, будете 
вести себя хорошо – получите новые скидки. 

Михаил ГОНЧАР, руководитель Центра энергетических программ: «При наближенні 
холодного сезону газовий важіль включається в дію, і це можна трактувати як своєрідний такий 
сигнал-послання, що у подальшому не можна виключати і інших преференцій за умови, якщо 
Україна, наприклад, відмовиться від підписання Угоди про асоціацію із Європейським 
Союзом». 

Ирина ЮСУПОВА, корреспондент: Если же нет – цена останется прежней, а распродажа 
газа для закачки в хранилища превратиться в одноразовую рекламную акцию. В Киеве это 
прекрасно понимают, а потому объемы импорта российского газа планируют сокращать из года 
в год. В 2014 Украина закупит у «Газпрома» всего 18 миллиардов кубов. 

Николай АЗАРОВ, премьер-министр Украины: «При такой цене на газ мы сокращали и 
будем сокращать. А в перспективе – и это не пустые слова – в перспективе Украина вообще 
окажется от закупок такого газа по такой цене». 

Ирина ЮСУПОВА, корреспондент: Радостная новость о газе по 260 долларов не 
вдохновляет даже «Нефтегаз Украины» - ни о каких скидках в компании пока говорить не 
хотят. Скорее всего потому, что их там и не увидят. А значит, для украинских потребителей 
цена останется прежней. 

Андрей ДАНИЛЕВИЧ, ведущий: Кстати, на этой неделе вице-премьер-министр 
Украины Юрий Бойко заверил страну, что газовых катаклизмов этой зимой не предвидится. С 
Россией вроде бы обо всем договорились – газ без перебоев идет транзитом в Европу, и все 
выполняют свои обязательства. 
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Народні депутати вирішили привчити українських водіїв до тверезості  
УТ-1, Діловий світ. Тиждень  

Костянтин ЖУРА, ведучий: Привчити українських водіїв до тверезості вирішили 
народні депутати. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонують суттєво 
збільшити штрафи за їзду напідпитку. 

Водій: "Я не пью за рулем". 

Влад СОКОЛЬЦОВ, кореспондент: Таких би водіїв в Україні побільше. Однак, на жаль, 
статистика невблаганна. П’яних аварій останнім часом додається. За цей рік автолюбителі 
напідпитку спричинили майже тисячу ДТП. За нетверезе кермування в Україні передбачений 
штраф трохи більше за 3000 тисячі гривень. І така цифра – чи не найнижча у Європі. Для 
порівняння, найсуворіше борються з пиятикою за кермом у Великій Британії. Спіймали "під 
шофе" – заплати понад 7000 євро, у Франції – 4,5, в Іспанії – 600, у Німеччині – 500. Ось і 
вирішили українські депутати підтягнути українські штрафи до європейських. У Верховній Раді 
зареєстрували відповідний законопроект. Попався п’яним за кермо вперше – викладай 7,5 тисяч 
гривень. Крім того, можуть права забрати на чотири роки. Спіймають удруге – оштрафують на 
12 тисяч. Ініціатива прийшлася до вподоби і більшості, і опозиції. Лише в деяких моментах 
думки розійшлися. 

Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, голова комітету ВР з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності: "Мені здається, що корумповані співробітники ДАІ будуть 
використовувати для того, щоб брати гроші, як кажуть, "кешем", від тих, хто скоїв такий 
злочин". 

Влад СОКОЛЬЦОВ, кореспондент: А це вже інше питання, - каже автор законопроекту, 
"регіонал" Володимир Олійник. Головне – налякати водіїв цифрами. Щоб розуміли: сядеш за 
кермо п’яний – в будь-якому разі потрясуть гаманець. 

Володимир ОЛІЙНИК, заступник голови комітету ВР з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності: "Коли ми піднімаємо штрафи. То, безумовно, хабарі 
будуть збільшені. В кінцевому результаті що буде бити по кишені? Якщо ти хочеш їздити в 
нетверезому стані – плати: чи то в державу, чи то ДАІшникам. Але плати. Але питання 
боротьби з корупцією – це тема окрема". 

Влад СОКОЛЬЦОВ, кореспондент: Крім покарання гривнею, депутат пропонує ввести 
нові норми: якщо права відібрали, а водій і далі їздить, ДАІ може конфіскувати машину, 
продати її, а гроші віддати горе-власнику. Самі ДАІшники не проти ініціатив законотворців. 

Сергій БУДНИК, начальник Центру безпеки дорожнього руху: "Це робиться для того, 
щоб убезпечити інших учасників дорожнього руху, стримати тих, хто має нахили до вживання 
спиртних напоїв, керуючи транспортним засобом". 

Влад СОКОЛЬЦОВ, кореспондент: Високі штрафи залякають не всіх, - кажуть 
українські водії зі стажем. Бо правила порушують переважно ті, хто не боїться покарань. 

Соціальні підсумки тижня  

УТ-1, Підсумки тижня  

Олена КОРОТКОШЕЙКО, кореспондент: Вони неймовірно співають. Неперевершено 
танцюють. І блискуче грають на музичних інструментах. Усі разом називаються – український 
народний хор імені Верьовки. Цього року – у них ювілей. Сімдесят років на сцені! За цей час 
українська народна пісня, музика й танці підкорили понад дев'яносто країн світу! Їм сотні разів 
аплодували стоячи! 

Анатолій АВДІЄВСЬКИЙ, генеральний директор – художній керівник національного 
народного хору України ім. Верьовки: "Коли ми приїжджали до Іспанії вони вважали, що 
найбагатша, що володарі фолькльору найбагатшого у світі, але почувши наш колектив, вони 
зрозуміли, що трішечки так сказать поступаються нам". 
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Олена КОРОТКОШЕЙКО, кореспондент: Киянка Олена – палка шанувальниця хору 
Верьовки. Має купу їхніх записів удома. І навіть доньку, чотири-річну Михайлину, записала до 
ансамблю при хорі. Тепер найулюбленіші пісні Михайлини – ось на цьому диску під назвою 
"Цвітень". Танцючи і співаючи, Михайлина виконує домашнє завдання, пояснює мама Олена. 
Ця книжечка – не забавка для дітей, це – справжній навчальний посібник. У ньому завдання для 
малят і підказки для батьків. 

Олена, мати Михайлини: "Слова треба вивчати так, щоб діти не плутались, одночасно з 
цим вони повинні уловлювати ритм, ну, і відповідно, все це супроводжується якимись рухами 
або грою". 

Олена КОРОТКОШЕЙКО, кореспондент: Уже з тиждень Михайлина репетирує вдома, 
бо занедужала. Але співає завжди у вишиванці та в намисті. Як годиться справжній україночці. 
Однак, її мама жодного заняття не пропускає. Ось привела на репетицію доньку подруги – 
сором'язливу Ганнусю. Вона молодша за Михайлину на рік. 

Олена, мати Михайлини: "Заради занять з пані Марією, у цьому хорі самі готові їхати! 
Навіть якщо б це було академмістечко! Це не питання їхати, питання – саме тут навчатися". 

Олена КОРОТКОШЕЙКО, кореспондент: Пані Марія – керівник ансамблю "Цвітень". 
Вона займається з дітьми вже 26 років. Цю малечу взяла під своє крило нещодавно. 

Марія ПИЛИПЧАК, керівник дитячого ансамблю "Цвітень": "Печу-печу хлібчик, потім – 
печу-печу бабку і спочатку довго, хлібчик, потім довго бабку, а тоді треба міняти – раз хлібчик, 
раз бабку, і я бачу, як вона перспективно мислить, бо їй треба закінчити хлібчик і пам'ятати, що 
далі буде бабка". 

Олена КОРОТКОШЕЙКО, кореспондент: Після хлібчика завдання ускладнюється. 
Малеча мусить разом зі старшими і співати, і рухатися. Нині у цьому хорі – три десятки дітей. 
Щоправда, у старшій групі – не зовсім діти. Федору – 19. Разом із "Цвітнем" вже чотири роки. 

Федір ДОВБИЩЕНКО, учасник дитячого ансамблю "Цвітень": "Я не ставлю собі за ціль 
потрапити до хору Верьовки і взагалі займатись цим професійно, це для мене як хобі". 

Олена КОРОТКОШЕЙКО, кореспондент: Але двері до хору Верьовки для вихованців 
"Цвітня" відкриті завжди. Троє випускників ансамблю нині у штаті верьовківців. Ще кілька 
десятків – знані українські музиканти. Марія Іванівна стверджує: досягти таких висот під силу 
кожній дитині. 

Марія ПИЛИПЧАК, керівник дитячого ансамблю "Цвітень": "Таких дітей, про яких 
кажуть, що нема слуху, то є всьо брехня. Тому що 0,04% максимум дітей, які може мати такі 
проблеми з слухом. У решти слух є, але розвивається швидше або повільніше". 

Олена КОРОТКОШЕЙКО, кореспондент: Масштабних гастролей – таких, як у хору 
Верьовки – "Цвітень" не має. Бо ж дітям ще вчитись у школі треба. Однак щороку колектив 
запрошують за кордон. Торік це була Польща. У 2014-му поїдуть до Німеччини. Кількість 
виступів в Україні не перелічити. В арсеналі колективу 5 тисяч пісень. Усі вони народні та 
неповторні, як оцей кривий танок. Президент України проголосив 2013-й роком підтримки 
талановитих дітей. Щоб не прогледіти жодного маленького таланту, в Україні вже 12 років 
поспіль проводять фестиваль "Змінимо світ на краще". 

Валентина ДОВЖЕНКО, Голова Всеукраїнського благодійного Фонду Надії і Добра: 
"Наступного дня підходять до мене керівники, делегації інших країн і говорять: пані голово, а 
що ж нам тут після вас робити, тому що наші дійсно найкращі". 

Олена КОРОТКОШЕЙКО, кореспондент: А Михайлина все наспівує пісеньки "Цвітня". 
І разом з мамою грає у долоньки. Цю гру вона теж вивчила на репетиції. До наступного заняття 
обіцяє повністю одужати. 

Кореспондент: А ці діти, з різних куточків Сумщини, хочуть стати спортсменами-
дзюдоїстами. Змагаються на чемпіонаті області за золотаві статуетки переможців. Боротьба йде 
одразу на двох килимах. Адже у спортзалі є де розвернутися. Напередодні змагань тут усе 
відремонтували. 
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Чоловік: "Третий год подряд выделяются деньги с областного бюджета, в этом году 
выделили до 100 тысяч гривен, и за эти деньги был сделан ремонт и потолка, сделана 
вентиляция". 

Кореспондент: Спортивні майданчики у Сумах також не порожніють. Особливо 
футбольні зі штучним покриттям. В усіх школах області навіть запровадили додаткові уроки – з 
гри у футбол. 

Учень: "Сначала разминаємось, бігаємо на великому стадіоні круги, а потом ганяєм 
футбол". 

Кореспондент: Щоб юні таланти добре вчились у школі, в селі Користь модернізували 
стару котельню. Тут вже працюють нові червоні котли. Раніше, щоб обігріти школу, за добу 
спалювали аж 2 тонни вугілля. Зараз перейшли на торф’яні брикети. Тепер котел за добу з'їдає 
всього 500 кілограмів палива. Таких чорних цеглин закупили на всю зиму. 

Василь БЕРТАШ, голова Рівненської ОДА: "Це економія бюджетних коштів. Створення 
нових робочих місць, розширення внутрішнього ринку, і в кінцевому результаті – люди мають 
роботу, це і добробут громадян". 

Кореспондент: Переобладнали котельні і на Тернопільщині. Ці котли також 
працюватимуть на торфобрикетах, бо "займистої землі" в області – хоч греблю гати! Плюс – 
відходи деревини. За два роки Тернопільщина зможе повністю відмовитися від газу. 

Микола ГОЛОВАЧ, перший заступник голови Тернопільської ОДА: "Але мова йде не 
тільки про заміну на альтернативне, це є і енергозберігаючі технології, це є практично 
термомодернізація". 

Кореспондент: Ця червона стрічка – на честь відкриття оновленої котельні у селищі 
Старобешеве. Сині котли – газові, вже вимкнені. Їм на заміну тут встановили два зелені котли. 
Обидва працюють на пілетах. Їх загальна потужність – один мегават. Це значить, що з теплом 
будуть усі тутешні оселі. 

Андрій ШИШАЦЬКИЙ, голова Донецької ОДА: "Очень важно, что мы сэкономим 
четверть миллиона кубов газа по году и сэкономили около 300 тысяч гривен". 

Кореспондент: Оселі мешканців Добровської долини, це у Криму, обігріваються 
вугіллям та дровами. Але справа тут не в альтернативній енергетиці. Це від безвиході. Газ їм 
тільки сниться. 

Надія, жителька Добровської долини: "Вот у нас баллон стоит газовый. Вот плитка. И 
нечем нам было отапливаться, у нас камины стоят по тысячу гривен". 

Кореспондент: Кримський прем'єр Анатолій Могильов пообіцяв газифікувати все село за 
місяць. Адже труби для блакитного вогника проклали ще торік. 

Жінка: "Вот посмотрите, у нас в трубе есть свой газ, я включаю свой газ". 

Кореспондент: У Луцьку з опаленням усе гаразд. Проблема в іншому – амбулаторій 
сімейної медицини бракує, щоб волинчан лікувати. Це майбутня амбулаторія. Нині тут ремонт. 
Майстри лагодять стіни, стелю та підлогу. Роботи коштували державі майже півмільйона 
гривень. 

Анатолій ГРАМЧУК, завідувач Торчинської амбулаторії сімейної медицини: 
"Торчинська амбулаторія обслуговуватиме майже 10 тисяч населення, включаючи ліцей, а 
сільського населення – 9,5 тисяч". 

Кореспондент: Вирішення усіх соціальних проблем – під постійним контролем Глави 
держави. Про гарячі батареї в усіх домівках уже потурбувалися. На підготовку до зими в 
Україні витрачено близько 3,5 мільярдів гривень. При цьому модернізовано 15% котелень – 
замінили газові котли на твердопаливні. А коли у приміщеннях тепло – можна і творчістю 
займатися, як дітвора ансамблю "Цвітень". 

На Покрову і свободівці, і комуністи «готові дати відсіч»  

Радіо Свобода, Політика  
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Як свободівці, так і комуністи заявляють, що готові дати відсіч будь яким провокаціям у 
день Покрови. Обидві політичні сили запланували мирні заходи на понеділок, 14 жовтня. 
«Свобода» має провести «Марш боротьби» на Хрещатику, а КПУ організовує акцію «Відкритий 
мікрофон» на Бессарабській площі. За словами експертів, нині владі не вигідні сутички між 
політичними силами, тому міліція зробить усе можливе, щоб їх попередити. 

Вперше за 10 років хода у день Покрови відбуватиметься на Хрещатику, повідомив 
депутат від партії «Свобода» Юрій Сиротюк. 

Він розповів, що свободівці мають намір провести «Марш боротьби» та кобзарсько-
лірницьку Покрову у Києві у день козацтва та 71-шої річниці заснування Української 
Повстанської Армії. Окрім того, у парку Шевченка заплановане віче за участі опозиційних 
політиків та громадських активістів, каже Сиротюк. Як повідомлялося раніше, у марші можуть 
взяти участь близько 15 тисяч осіб. 

Юрій Сиротюк також зауважив, що остерігається провокацій. Однак він висловив 
сподівання, що акція залишиться мирною, оскільки учасники прийдуть зі своїми родинами. 

«Ті люди, які хочуть доїхати із інших регіонів до Києва сьогодні вже зіткнулися з 
проблемою, що неможливо зняти транспорт у цьому напрямку. Ми знаємо, що влада готує різні 
провокації: від спроби задіяти «тітушок», до спроби використати, знаєте, зараз дуже модно, і ми 
останніми роками бачили таку річ: коли іде хода, мирна, із націоналістичними гаслами, 
червоно-чорними і жовто-блакитними прапорами, і хтось вибігає перед натовпом із якимось 
шовіністичним гаслом і намагається показати, що це йдуть, не знаю, фашисти», – каже 
Сиротюк. 

Комуністи зустрінуть «Марш боротьби» на Бессарабці 

Покрова – козацьке свято і його не повинна «привласнювати» якась політична сила, 
наголошує депутат-регіонал Вадим Колесніченко. Водночас, він запевняє, що Партія регіонів не 
збирається заважати комусь демонструвати свої переконання, якщо ті –у межах чинного 
законодавства. 

«Хай всі бачать оцих дійових осіб, бачать кожного обличчя, щоб розуміти: хто нашу 
державу розділяє і хоче розтрощити», – наголошує Колесніченко. 

Тим часом, комуністи планують зустріти «свободівську» ходу на Бессарабській площі. 
Тут вони проводитимуть традиційну у цей день акцію «Відкритий мікрофон», розповів Радіо 
Свобода депутат від КПУ Олександр Голуб. За його словами, комуністи будуть роз’яснювати 
свою позицію щодо УПА і застерігати від виникнення в Україні фашистських рухів. 

«Жодних провокацій із нашого боку не буде, але ми знаємо, хто проводить такі акції, і в 
разі чого готові дати певну відсіч», – переконує Голуб. 

Влада використає можливості силових відомств, щоб не допустити сутичок на Покрову, 
вважає політолог Вадим Карасьов. Партії регіонів перед Вільнюським самітом не на руку 
«розділяти і панувати», наголошує експерт. За словами Карасьова, у листопаді треба показати 
єдність України і готовність до реформ, а сутички на Покрову розділили б суспільство, 
зауважує політолог. 

«Я думаю, влада зацікавлена у тому, аби сутичок не було. Знову бійки між «фашистами» 
і «антифашистами» грають на дестабілізацію внутрішньої і зовнішньої ситуації в Україні і 
таким чином відкладення на невизначений термін підписання угоди про асоціацію та зону 
вільної торгівлі з Європейським Союзом», – каже Карасьов. 

Тим часом, у деяких містах України на 14 жовтня планують акції проти УПА: зокрема, в 
Одесі проти УПА мітингуватимуть активісти одного з місцевих молодіжних об’єднань. 


