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ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 

2014-й. Янукович і друзі на порозі виборів  Олексій Бик, Станіслав Груздєв, 
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ВВЕЕРРХХООВВННАА  РРААДДАА  УУККРРААЇЇННИИ  УУ  ДДЗЗЕЕРРККААЛЛІІ  ЗЗММІІ::  
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Друковані видання 

Людям з особливими потребами — повноцінний спосіб життя  

"Голос України" 

На розгляді Комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів 
перебуває проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення соціального захисту інвалідів і забезпечення їх прав на безперешкодний доступ до 
транспортних послуг». 

Ухваливши ще в 1991 році Закон «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні», держава гарантувала інвалідам рівні з усіма іншими громадянами можливості для 
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участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних 
умов, які дають їм змогу ефективно реалізувати громадянські права і свободи та вести 
повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями, інтересами. 
Однак досягнення цих цілей не можливе без одного з основних елементів соціальної інтеграції 
інвалідів — формування безперешкодного середовища. З огляду на це Кабінет Міністрів 
29.07.2009 року ухвалив постанову, якою затвердив План заходів стосовно створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та 
інших маломобільних груп населення на 2009—2015 роки «Безбар’єрна Україна». У рамках 
виконання цієї програми вже проведено певну роботу. Проте процес формування 
безперешкодного життєвого середовища, який сприяв би усуненню обмежень життєдіяльності 
чи найбільш повній їх компенсації, не відповідає вимогам сьогодення ні за темпами, ні за 
масштабами. 

Основними і найпоширенішими порушеннями принципу фізичної «доступності» 
інвалідів з ураженнями органів зору, слуху та опорно-рухового апарату можна вважати 
неможливість пересування тротуарами через паркування на них автомобілів. А також 
відсутність понижень у місцях перетину пішохідних шляхів з проїжджою частиною, 
вертикальних ліфтів чи пандусів у підземних або надземних переходах тощо. 

Водночас, керуючись вимогами Конвенції ООН про права інвалідів, ратифікованої 
Верховною Радою у грудні 2009 року, Кабінет Міністрів постановою від 01.08.2012 року №706 
затвердив Державну цільову програму «Національний план дій з реалізації Конвенції про права 
інвалідів на період до 2020 року». Документом, зокрема, визнається необхідність 
удосконалення законодавства та встановлюються певні завдання щодо транспортної та 
туристичної доступності. 

Власне, проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення соціального захисту інвалідів і забезпечення їх прав на безперешкодний доступ до 
транспортних послуг» і покликаний привести національне законодавство у відповідність до 
Конвенції ООН про права інвалідів та інших міжнародних законодавчих актів. 

Відтак проектом пропонується внести зміни до законів «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві 
державні адміністрації», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про міський 
електричний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про дорожній рух», а також до 
Повітряного кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення. 

Цими змінами автор проекту народний депутат Валерій Сушкевич пропонує зобов’язати 
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечити закупівлю за рахунок 
бюджетних коштів автомобільного транспорту загального користування, пристосованого для 
перевезення інвалідів з ураженнями органів зору, слуху та опорно-рухового апарату. Крім того, 
віднести до власних (самоврядних) повноважень у галузі транспорту виконавчих органів 
сільських, селищних, міських рад облік інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, які 
пересуваються за допомогою крісла колісного, з числа мешканців будинків, що належать до 
комунального житлового фонду, та організацію робіт для облаштування для них заїзду/виїзду з 
будинку на прилеглу територію за рахунок бюджетних коштів. 

Обговоривши цей законопроект на своєму засіданні, Комітет у справах пенсіонерів, 
ветеранів та інвалідів рекомендував Верховній Раді ухвалити його за основу. 

Довідково 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні 
правопорушення, якими передбачити накладання штрафів: 

— за недотримання водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних 
таксі, належної відстані від краю бортового каменю зупинки під час здійснення посадки 
(висадки) пасажирів; 

— за відсутність інформації для пасажирів у формі, зрозумілій інвалідам по зору і слуху, 
про відправлення, прибуття автобусів, вартість проїзду, правила надання послуг та пільги на 
пасажирському автотранспорті; 
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— за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення доступності 
транспортної інфраструктури і дорожнього сервісу для інвалідів з ураженнями органів слуху, 
зору та опорно-рухового апарату, а також відсутність знаків, що застосовуються в міжнародній 
практиці для позначення такої доступності. 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=310380  

Народне віче — без відставки Януковича, а перший Форум євромайданів — у 

Харкові  
"Україна молода" 

Народне віче «Солідарність проти терору» 29 грудня зібрало близько 30 тисяч учасників 
і виявилося чи не найскромнішим у вервечці з шести недільних мітингів опозиції в центрі 
Києва. Водночас це зібрання все одно було більш масовим порівняно з іншими маніфестаціями 
до початку Євромайдану. 

Головним месиджем політичних лідерів став анонс всеукраїнського страйку після 
новорічних та різдвяних свят. «Ми всі повинні сказати, що працювати з цим урядом ми не 
будемо. Влада чекає, що народ на майданах розійдеться. Але ми будемо боротися до 
переможного кінця , ми звідси не підемо», — заявив зі сцени Майдану лідер партії «УДАР» 
Віталій Кличко, який більшу частину свого виступу говорив російською мовою (для виборців 
сходу й півдня України), а ударний фінал — українською. 

Учасники останнього передноворічного віча підтримали «Програмний маніфест 
Майдану», в якому викладено вимоги опозиційної акції на Майдані. У короткотерміновій 
перспективі — це звільнення та реабілітація всіх заарештованих за участь в акціях протестів; 
відставка та притягнення до відповідальності всіх високопосадовців, у тому числі глави МВС 
Захарченка, які відповідальні за криваві побиття майданівців та журналістів 30 листопада й 1 
грудня; ліквідація спецпідрозділу «Беркут»; відставка уряду Азарова, формування нової 
проєвропейської більшості в парламенті та нового «технічного» Кабінету Міністрів, завдання 
якого — вивести країну з системної кризи, забезпечити підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, 
а також гарантувати проведення чесних виборів Президента та парламенту; початок реальних, а 
не імітаційних переговорів між владою та Майданом з метою формування пакета рішень, які 
були б спроможні зняти гостроту політичної кризи і створити підвалини для подальшої 
нормалізації ситуації в країні; утворення представницького органу установчої влади для 
підготовки нової Конституції України тощо. 

Вимога дострокових перевиборів Президента Януковича в маніфесті відсутня. При 
цьому опозиція вимагає «становлення місцевих та регіональних осередків ВО «Майдан». Черга 
на запис до цієї громадської організації — довжелезна і в Києві, і у Львов, і в інших містах. 

Тим часом у Києві зібралися на нараду представники 17 євромайданів з усієї України. Це 
громадські активісти, не залежні від політичних партій, які піднімалися на підтримку Угоди про 
асоціації з ЄС у багатьох обласних центрах та інших містах. Вони створили «Форум 
євромайданів» — фактично, на противагу «спущеному згори» політиками списку ВО «Майдан» 
— та домовилися про проведення 11–12 січня в Харкові першого Форуму євромайданів, 
головною метою якого буде координація дій між протестними спільнотами громадян у різних 
куточках України.  

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2393/180/85147/ 

«Регионал» окрестил евромайдан «прообразом фашистской диктатуры»  

"Факты и комментарии" 

Евромайдан в Киеве становится центром ксенофобских настроений и рассадником 
неонацистских идей. Так прокомментировал факельные шествия в честь годовщины Степана 
Бандеры народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко. 
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«События, которые произошли вечером 1 января в Киеве и нескольких городах Украины 
— это тревожные тенденции, вызов всему украинскому обществу и каждому гражданину 
нашего государства. Мы начинаем понимать, что Евромайдан маргинализуется. На нем, к 
сожалению, начинают доминировать ксенофобские настроения, пещерный национализм и 
элементы нацизма», — заявил политик. 

По его словам, наибольшие опасения вызывает тот факт, что шествие, организованное 
партией «Свобода» получило поддержку евромайдана, а в первых рядах шли народные 
депутаты от «Батькивщины». Он утверждает, что подобные мероприятия являются 
«прообразом фашистской диктатуры», которой не место в демократическом обществе. 

Колесниченко заявил, что данные события свидетельствуют о «радикализации, 
фашизации политической оппозиции», и призвал каждого гражданина сделать все, чтобы 
«остановить рост неонацистских лозунгов и идеологии, остановить эту коричневую чуму». 

«Не секрет, что Партия регионов категорически осуждает нацистский шабаш в центре 
столицы и призывает лидеров оппозиции дать оценку этим действиям „свободовцев“ и 
„Батькивщины“. Нацизму не место на украинской земле», — заявил «регионал», добавив, что 
все, кто пытается прибегать к насилию для реализации неонацистских планов, будут наказаны. 

Напомним, 1 января в Киеве и ряде других городов прошли традиционные факельные 
шествия в честь 105-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры. 

http://fakty.ua/174488-regional-okrestil-evromajdan-proobrazom-fashistskoj-diktatury  

Украина. Как это будет  
Павел Казарин, «Росбалт» 

О том, что именно случится в 2014-м году с Украиной практически невозможноСразу 
скажу - о том, каким именно будет 2014-й год для Украины, сегодня сказать не может никто. Не 
бывает единого сценария в ситуациях, когда объект находится в зоне пересечения сразу 
нескольких стратегий.  

С одной стороны, есть Виктор Янукович и его ближайшее окружение. Они 
заинтересованы в том, чтобы уличный протест, который так надолго встал на Майдане, сошел 
на нет. При этом идти на какие-либо компромиссы с оппозицией власть не намерена – ни 
проект коалиционного правительства, ни отставка министра МВД, ни досрочные выборы в 
планы руководства страны не входят. Если протест "стухнет", то власти почти наверняка 
развернут кампанию по "закручиванию гаек". Это может быть возбуждение уголовных дел 
против активистов в регионах, разгром общественных организаций, давление на тех, кто, так 
или иначе, оказал Майдану поддержку. Виктору Януковичу ничего иного не остается – в 2015 
году в Украине должны пройти президентские выборы, а сегодня, по данным социологии, он 
проиграет их во втором туре и Виталию Кличко и Арсению Яценюку. 

Идти на какие-либо компромиссы с оппозицией власть не намерена – ни проект 
коалиционного правительства, ни отставка министра МВД, ни досрочные выборы в планы 
руководства страны не входят 

С другой стороны, есть оппозиция. Она четко продемонстрировала, что брать власть 
силовым, нелегитимным путем не намерена. Даже когда на улицах число протестующих 
доходило до миллиона – достаточное количество, чтобы идти на решительные действия – 
оппозиционеры этим шансом не пользовались. Возможно, потому что знали, что внешние 
игроки не поддержат подобный сценарий – а мирным способом вынудить власть объявить 
досрочные выборы Кличко, Тягнибок и Яценюк не сумели. Их стратегия сегодня сводится к 
победе на президентских выборах в 2015 году. Ситуацию осложняет то, что все трое являются 
прямыми конкурентами, при этом Тягнибок – наиболее привлекательный для Януковича 
спарринг-партнер. На фоне националиста можно мобилизовать юго-восток и заставить его 
проголосовать за действующего президента, к которому сегодня русскоязычные регионы 
испытывают мало симпатии. 
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В-третьих, есть Майдан. Мирный уличный протест существует вне оппозиции – по 
большому счету, он акцентирован не на конкретных политиках, а на усталости от власти и 
желании перемен. При этом его потенциал сегодня никак и никем не используется – и при 
сохранении тенденций Майдан имеет шанс "рассосаться". Но даже в этом случае есть 
негативный и позитивный сценарий дальнейшего развития ситуации. Первый случится в том 
случае, если протестующие уйдут с Майдана с ощущением собственного поражения и бессилия 
– в таком случае не исключено, что дальнейшая мобилизация людей случится довольно не 
скоро. Позитивный сценарий возможен, если люди поймут, что они уже победили, что 
заставили власть испугаться, что сплочение вне политики возможно, что при помощи грубой 
силы власть не может диктовать волю всей стране. От того, какое послевкусие останется у 
Майдана от самого себя, зависит самоощущение украинского общества. 

Позитивный сценарий возможен, если люди поймут, что они уже победили, что 
заставили власть испугаться, что сплочение вне политики возможно, что при помощи грубой 
силы власть не может диктовать волю всей стране. 

В-четвертых, существует Москва. 15-миллиарный кредит, который анонсирован 
Владимиром Путиным, будет поступать в Украину частями – тем самым, гарантируя 
покладистость украинского руководства. Аналогично ситуация обстоит и с ценой на газ – она 
будет устанавливаться каждый квартал. Хотя, тут вообще сложно говорить о прямой выгоде: 
Украина отныне обязана выкупать по сниженной цене весь законтрактованный объем, хотя в 
2013 году она снизила потребление до 30-ти млрд кубометров газа. С учетом же сниженной 
цены, но выросших объемов Киев будет платить Москве на $1 млрд в год больше. Вместе с тем, 
у Москвы в то же самое время сегодня нет своей креатуры на должность президента страны – 
пестуемый ею кум Владимира Путина Виктор Медведчук не имеет потенциала для победы на 
президентских выборах. А все остальные претенденты вряд ли могут считаться лояльными к 
Кремлю политиками. Поэтому Москва, скорее всего, будет действовать по ситуации, 
осуществляя тактический контроль и участвуя в ситуативных договоренностях. 

В-пятых, есть западные игроки. С одной стороны, говорить о том, что между немецкой и 
польской политикой в отношении Украины нет особенной разницы, будет явным 
преувеличением. Она есть – Польша заинтересована во втягивании Украины в европейскую 
орбиту куда больше Берлина. С другой стороны, западные игроки в определенных вещах 
придерживаются общей позиции. Например, в отношении применения силы в отношении 
протестующих. Другое дело, что они не будут вводить персональных санкций против Виктора 
Януковича – по той простой причине, что украинский гарант никаких счетов за рубежом не 
держит, предпочитая хранить свои сбережения в стране (и, как говорят осведомленные 
источники – даже в "кэше"). Зато они могут надавить на олигархов, контролирующих до 
пятидесяти депутатов из провластного большинства, если решат, что перелом неизбежен и пора 
вмешаться. 

Кто вообще может что-то говорить наверняка в ситуации, когда в самом центре Киева 
продолжают стоять на Майдане несколько тысяч человек? 

И сказать наверняка – исходя из всего вышеперечисленного – о том, что именно 
случится в 2014-м году с Украиной практически невозможно. Хотя бы потому, что даже внутри 
казалось бы лояльного окружения украинского президента есть те, кто заинтересован в его 
смещении. Кто мешает им организовать несколько провокаций, которые вновь запустят 
маховик уличного протеста с новой силой? Где гарантия, что чья-то излишняя ретивость и 
стремление выслужиться не выплеснется внезапным некрологом на передовицы интернет-
СМИ? Кто вообще может что-то говорить наверняка в ситуации, когда в самом центре Киева 
продолжают стоять на Майдане несколько тысяч человек? 

Ясно одно – скучно не будет. 

http://korrespondent.net/world/worldabus/3283144-rosbalt-ukrayna-kak-eto-budet  
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Інтернет-ЗМІ 

2014-й. Янукович і друзі на порозі виборів  

Олексій Бик, Станіслав Груздєв, Главком 

2013 рік був непростим та напруженим для усіх лідерів українського політику. Ставки 
дуже високі: 2014-й є роком підготовки до виборів президента, і градус протистояння 
приречений невпинно зростати. 

Найголовніший капітал будь-якого політика – це рейтинг. Рейтинг є об’єктивним 
вираженням усіх зусиль на розкрутку та піар, усіх витрачених на роботу з політтехнологами і 
виборцями грошей. За коливаннями рейтингу можна побачити, наскільки ефективним був 
політик впродовж певного часового інтервалу і як точно йому вдалося втрапити у 
електоральний тренд. 

 

«Главком» проаналізував, наскільки змінився рейтинг лідерів найбільших політичних 
сил впродовж такого багатого на події 2013-го. Для цього ми будемо користуватися даними 
опитувань Київського міжнародного інституту соціології (за березень та листопад) та групи 
«Рейтинг» (лютий і грудень), які вже захопили період революційних подій кінця року. 

Зрозуміло, що з початком масових акцій протесту росте популярність опозиційних 
лідерів, так само після закінчення Євромайдану на опозиціонерів може чекати зворотна реакція 
– під впливом несправджених очікувань, неминучих розчарувань, демобілізації протестно 
настроєного виборця та просто емоційної втоми українців від політики, якої минулого року 
було й справді забагато. 

Віктор Янукович 

Стабільні 20% у президента є завжди 

Для Віктора Януковича 2013 рік видався непростим, якщо не сказати – провальним. 
Обіцяне «покращення життя вже сьогодні» вкотре відкладене на невизначений термін, 
економіка країни б’ється конвульсіях, а грошей у бюджеті на кінець осені лишилося так мало, 
що це на собі відчула навіть «свята корова» перед стартом президентської виборчої кампанії 
«соціалка». 

Загалом же 2013-й рік для Віктора Януковича став роком втрачених шансів. Йому було 
досить 28 жовтня поставити свій підпис під Угодою про асоціацію – і зі сцени Майдану під 
захоплені овації сотень тисяч українців виступали б не лідери опозиції, а президент. Він 
автоматично отримав би світове визнання, поновлення кредитної співпраці з МВФ та практично 
гарантовану перемогу на виборах 2015 року. 

Однак Янукович обрав напрямок на дуже популярну серед українців Москву, за що йому 
було обіцяно 15 млрд дол. (але і це не інвестиція, а лише кредит під вищі, ніж у МВФ, 
відсотки), знижку на газ (яка може бути скасована в будь-який момент) та кілька бонусів для 
наближених олігархів. 

Тому не дивно, що рейтинг президента на кінець року показав тенденцію до зниження. 
Якщо у березні, за даними КМІС, Януковича підтримували 21,2% від загальної кількості 
виборців, то у листопаді – лише 16,7%. 

Дані групи «Рейтинг», які охоплюють більший проміжок часу (в тому числі події 
листопада та початку грудня), показують, що підтримка Януковича якщо й похитнулась, то не 
суттєво. В лютому на підтримку президента, за даними «Рейтингу» висловлювались 18,5%, а у 
грудні прихильники президента теж мобілізувались і число їх підтримки склало 20,2%. 
Коливання перебуває у межах статистичної похибки і може бути пояснене тим, що після 
відмови Януковича від євроінтеграції до нього повернулася частина виборців, які не 
підтримували проєвропейський курс. 
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Попри це, опитування показують, що у другому турі президентських виборів Віктор 
Янукович програє будь-кому з опозиційних лідерів, окрім Олега Тягнибока. І це – провал на 
межі з фіаско. 

Віталій Кличко 

Боксеру все йде на користь 

Віталій Кличко 2013 рік почав у якості нового лідера опозиції, адже опитування 
показували, що його підтримка виборцями стала вищою за підтримку не тільки Арсенія 
Яценюка, але й Юлії Тимошенко. 

Подейкують, що після минулорічних парламентських виборів Кличко вирішив, що 
розвивати партійну структуру – дорого і неефективно. Зрештою, український виборець, як 
показує історія, все одно націлений перш за все на імена лідерів.  

Кличко абсолютно пасивно проявив себе у протистоянні за Київраду – пропустив усі 
акції і штурми, вигадуючи опісля якісь дивовижні виправдання… 

 

Ще у 2013 році лідер «Удару» став фігурантом пікантного скандалу. Хакери зламали 
його електронну пошту і виклали в мережу нібито особисту переписку Кличка з його колегами, 
бізнес-партнерами і численними дівчатами. Щоправда, на рейтингу самого політика цей злив 
ніяк помітно не відбився. Навпаки, такий активний пошук компромату проти Кличка робить в 
очах виборців головною мішенню влади, а, отже, й головним конкурентом Януковича. 

Свою справу робить і західна преса, яка затято виставляє саме Кличка героєм революції, 
що для учасників Євромайдану інколи стає відкриттям. 

Тому тенденція росту у лідера «Удару» продовжує зберігатися. Якщо у лютому (за 
даними групи «Рейтинг») за нього були готові голосувати 13% виборців, то у грудні – вже 
18,6%. Дещо скромніше зростання популярності Кличка показує КМІС – з 15,6% у березні до 
16,4% у листопаді. Але КМІС, як вже було сказано, не враховує вплив подій Євромайдану на 
рівень підтримки головних політиків. 

Арсеній Яценюк 

Внутрішня боротьба з Кличком 

Лідер «Батьківщини» провів увесь 2013 рік у метаннях. Його задача серед усіх 
опозиціонерів є найскладнішою: позбавитися від статусу регента на партійному троні, вільному 
лише поки Юлія Тимошенко у тюрмі. 

Початок року був для Арсенія Петровича невдалим. «Батьківщина» стала найбільшим 
донором «тушок», більшість яких потрапили до парламенту від «Фронту змін» у той час, як 
вірні опозиційні бійці (на кшталт Філенка чи Стецьківа) були кинуті напризволяще 
(залишились без мандатів). І це, зрештою, стало однією з причин того, що Об’єднана опозиція 
програла практично усі без винятку парламентські баталії. 

Справедливості заради слід сказати, що деякі перемоги у опозиції все ж були, хоч і 
колективні. Наприклад, їм вдалося добитися особистого голосування у парламенті. Так, 
кнопкодавство не зникло повністю, але стало явищем рідкісним і скандальним. 

Як один із лідерів опозиції Яценюк також не зміг осідлати Євромайдан, що виник 21 
листопада у центрі Києва. Як відомо протест демонстративно дистанціонувався від політиків, і 
Арсеній Петрович витрачав титанічні зусилля, щоб не втратити позицій на чолі революції, хай 
навіть суто номінальних. 

Динаміку підтримки Яценюка найкраще спостерігати, поєднавши дані КМІС і 
«Рейтингу»: лютий - 11,9% («Рейтинг»), березень – 12,4% (КМІС), листопад – 8% (КМІС), 
грудень – 9,4% («Рейтинг»). Неозброєним оком видно, що стабільного електорального ядра у 
Яценюка практично нема. А вихід на волю Юлії Тимошенко безперечно зробить найближчі 
політичні перспективи Яценюка примарними. 

Олег Тягнибок 

Ленін у подарунок 
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Для лідера «Свободи» 2013 рік став роком контрастів. Партія почала обживатися у 
парламенті, нарощуючи політичні м’язи. Це певним чином деформувало в свідомості виборців 
звичний образ лідера «Свободи»: якщо раніше Тягнибок був радикальним у заявах і діях, то на 
сьогодні у нього залишилися переважно одні заяви - близько 60% усіх голосувань «Свободи» у 
парламенті співпадали з позицією Партії регіонів. 

«Свобода» пережила кілька серйозних скандалів, пов’язаних зі зливом компромату. Так, 
партія виявилася втягненою у гучний конфлікт з газетою «Експрес», внаслідок якого на 
поверхню сплило багато бруду про спонсорів «Свободи» з кримінальним минулим. Самого 
партійного лідера звинувачувало в будівництві зовсім не скромного будинку під Києвом, а 
одній з найзатятіших «свободівок» Ірині Фаріон нагадали про її комуністичне минуле. Також 
«Свобода» доклала зусиль для блокування розробок в Україні родовищ сланцевого газу – хоча 
це дозволило б державі вислизнути з дружніх газпромівських обіймів. 

Але фінал 2013 року для Тягнибока став не таким і поганим. На барикадах він виглядає 
найбільш органічно серед своїх колег по опозиції. Євромайдан дозволив «Свободі» дещо 
відкараскатись від болючих компрометуючих тем. З другої спроби активісти партії повалили 
пам’ятник Леніну в столиці. Щоправда, наразі це єдиний тиран, що став жертвою революції 
загалом і «Свободи» зокрема. Тягнибок на сьогодні залишається єдиним опозиційним лідером, 
якого Янукович, за твердженнями соціологів, здатен перемогти у другому турі виборів. 

Коливання рейтингу головного парламентського націоналіста протягом 2013 року 
відбувалися у межах статистичної похибки. Дослідження групи «Рейтинг» показують, що у 
лютому Тягнибока підтримували 7,6% виборців, а у грудні 5,1%. Майже такі ж дані у 
опитуваннях КМІС – 6,7% у березні та 4% у листопаді. 

Петро Симоненко 

Тест Леніним 

Петро Миколайович давно належить до тих політиків, у яких перспективи лишилися у 
далекому минулому. Виборці КПУ поступово відходять у небуття, а загітувати нових 
престаріла партійна верхівка не здатна. Тому Симоненко приречений увесь час іти у фарватері 
тих, хто замовляє музику. Лише час від часу Петро Миколайович дозволяв собі подавати голос, 
переважно – з метою набити собі ціну. 

Симоненко давно втратив монополію на роль «п’ятої колони Кремля» в Україні – його 
обійшли більш молоді, мобільні і спритні «регіонали» на кшталт Колесніченка чи Царьова. А 
головним представником Путіна в Україні сьогодні є його кум Віктор Медведчук. Отож лідер 
комуністів навіть бюджет агітації за проведення референдуму про зовнішньополітичний вектор 
мусив ділити з колишнім «есдеком». 

Тестом для Симоненка стало падіння пам’ятника вождю світового пролетаріату. 
Тиждень Ленін лежав біля свого постаменту, люди розбивали його молотками на шматки, але 
комуністи не зробили жодної спроби порятувати від наруги свого вождя. 

Увесь рік рейтинг Петра Симоненко залишався приблизно на одному рівні, з деякими 
тенденціями до росту за рахунок тих виборців Віктора Януковича, які не схвалювали 
євроінтеграцію. Однак вже у грудні електоральна картина змінилася: лютий – 6,2% («Рейтинг»), 
березень – 5,2% (КМІС), листопад – 6% (КМІС), грудень – 4,5% («Рейтинг»). 

http://glavcom.ua/articles/16612.html  

Судья по делу Тимошенко помогла регионалам "наказать" французских банкиров  

Дмитрий Хмельницкий, Обозреватель 

В канун Рождества Христова, нерабочий почти для всей Украины день, Апелляционный 
суд города Киева, 6 января 2014 года, вынес скандальное решение в громком деле, фигурантами 
которого выступают, с одной стороны, принадлежащий французской финансовой группе BNP 
Paribas "УкрСиббанк", а с другой – владельцы автомобильной корпорации "АИС", нардепы-
"регионалы" Дмитрий Святаш и Василий Поляков. 
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Судья Анна Крыжановская, более известная общественности своим участием в 
рассмотрении дела по обвинению Юлии Тимошенко в причастности к убийству Евгения 
Щербаня, вынесла очередное и, как полагают эксперты-политологи, заранее запланированное 
решение. Она постановила оставить в силе скандальное решение Печерского суда Киева от 19 
ноября 2013 года и признать нардепов – "регионалов" Василия Полякова и Дмитрия Святаша 
свободными от поручительских обязательств перед "УкрСиббанком" по возврату крупных 
кредитов на общую сумму порядка $ 75 млн. 

Пикантный нюанс заключается в том, что в ходе предыдущего судебного заседания, 
которое состоялось 26 декабря прошлого года, по причине неявки, как самого Полякова, так и 
представителей компаний – должников, входящих в контролируемую им и его партнером 
Святашем корпорацию "АИС", очередное заседание было перенесено на 6 января – 
официальный выходной, который объявил для финучреждений  Нацбанк.   

В итоге, 6 января, в зал судебных заседаний не смог явиться штатный представитель 
"УкрСиббанка". Финансовые учреждения не имеют права нарушать инструкции НБУ и 
выдавать в выходные дни документы, представляющие банковскую тайну, своим работникам, в 
том числе и для предоставления в суд. 

Однако, несмотря на более чем убедительные доводы адвоката финучреждения Романа 
Строценко, судья Крыжановская отклонила ходатайство о переносе заседания на рабочий день 
и продолжила процесс.  

Отклонила Крыжановская и все остальные ходатайства представителей французского 
банка. В частности, о необходимости заслушать свидетельские показания Полякова и Святаша, 
которые утверждают, что не были знакомы с сутью подписанных ими же поручительских 
обязательств по кредитным договорам, а потому не могут выступать поручителями по 
кредитам. 

В итоге апеллянты подали ходатайство об отводе всей коллегии судей, 
председательствующих на процессе. Но та же коллегия с успехом отклонила и это прошение. 

Таким образом, судья Крыжановская помогла бенефициарам "АИС" уклониться от 
возвращения иностранным банкирам 800 млн грн, оставив апеллянтам право выбивать долги из 
руководства каждой конкретной компании корпорации. Но фактически все из этих компаний 
находятся либо в состоянии банкротства, либо их имущество пытаются вывести 
разнообразными хитроумными путями из под залога "Укрсибанка". 

Напомним, автомобильная корпорация АИС должна вернуть ряду банков около $ 250 
млн кредитных ресурсов. Около $ 110 млн - "УкрСиббанку", остальные - "Альфа Банку 
Украина" и "ВТБ Банку Украина". Посредством фиктивных процедур банкротства Поляков и 
Святаш пытались вывести из корпорации активы, которые находились в залоге у 
"УкрСиббанка" в качестве обеспечения по кредитам, чтобы передать объекты недвижимости в 
залог другому кредитору — "Альфа Банку". 

Как известно, ранее группа BNP Paribas обратилась к премьеру Николаю Азарову с 
просьбой прекратить произвол, осуществляемый в интересах народных депутатов, владеющих 
бизнесом. Более того, в ноябре текущего года французский посол Ален Реми написал 
руководству украинского правительства письмо с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить 
права – банков- кредиторов. 

Однако усмирить зарвавшихся партийцев сегодня не так-то легко. После показательного 
лишения мандата, а затем и посадки Игоря Маркова, после выхода из фракции Инны 
Богословской и нескрываемого шантажа руководства партии аналогичными решениями со 
стороны ряда других нардепов, входящих в олигархические парламентские группировки 
влияния, удерживать парламентское большинство от раскола приходится любыми способами. В 
том числе – деньгами, решением бизнес – проблем через прямые указания судам, что 
нивелирует последние надежды иностранных инвесторов на торжество законов в Украине. 
Пока это удается. 

Недаром же компаньон Василия Полякова, Дмитрий Святаш, позволяет себе публично, в 
эфире 5-го канала, называть Юлию Тимошенко воровкой, утверждать, что Виктор Янукович 
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гиперлоялен к Евромайдану, и – последний перл - называть галычан "холопами" и предрекать 
раскол Украины. Видимо, рассчитывая на то, что родная Партия регионов и дальше будет 
помогать бенефициарам АИС "разводить, как кроликов" своих иностранных кредиторов. В 
обмен на правильное голосование – считая, что у родной партии каждый штык на счету, и за 
вовремя поданный тем или иным образом "голос" простят любую пакость, и плевать на 
декларируемую защиту прав банков-кредиторов. 

Впрочем, потребители уже дали свою оценку бизнесу нардепов, внеся торговую марку 
"АИС" в перечень бойкотируемых брендов.  А земляки-избиратели Святаша просят внести его в 
список "нерукопожатных", к которым Европа и США планируют применить принятые в таких 
случаях санкции - вплоть до запрета въезда в развитые западные страны и блокирования счетов 
в западных банках. 

http://obozrevatel.com/crime/89175-sudya-po-delu-timoshenko-pomogla-regionalam-nakazat-
frantsuzskih-bankirov.htm  

 

 

Регіонали підрахували, на скільки їхні реформи скоротили дефіцит Пенсійного 

фонду  

УНН 

Завдячуючи пенсійній реформі дефіцит Пенсійного фонду зменшився на 2,7 млрд грн, а 
мінімальна пенсія за останні три роки збільшилася вдвічі. Про це заявив народний депутат 
України, член парламентської фракції Партії регіонів Олександр Стоян, передає УНН з 
посиланням на прес-службу Партії регіонів. 

"Головна мета будь-якої реформи - покращення життя людей. А, зокрема, мета пенсійної 
реформи - створити такі умови, щоб люди отримували пенсії, розмір цих пенсій зростав і не 
було затримок по їх виплатах. Ця реформа була необхідна, адже відрахувань із доходів 
працюючих громадян для наповнення Пенсійного фонду й уникнення його дефіциту не 
вистачало. Адже Україна була на першому місці за молодістю виходу на пенсію, тобто в нас 
був найнижчий вік: 55 років - жінки і 60 років - чоловіки", - нагадав народний депутат.  

"До проведення пенсійної реформи кожного року з державного бюджету в Пенсійний 
фонд перераховувалася дотація 60-65 млрд грн. А це означало, що в державному бюджеті, з 
якого фінансуються зарплати вчителям, лікарям, військовослужбовцям та іншим працівникам 
бюджетної сфери, створювався дефіцит, і ми не могли суттєво збільшувати заробітні плати, 
соціальні виплати, пенсії. Тому що всі надходження до Пенсійного фонду та дотація з 
держбюджету йшли на виплату пенсій. У той же час нам треба було поступово піднімати рівень 
мінімальної пенсії. Та, попри все, за останні три роки ми щороку переглядали мінімальну 
пенсію. І якщо порівняти з 2010 роком - мінімальна пенсія збільшилася вдвічі, значно зросла і 
середня пенсія", - зазначив він. 

"А за рахунок збільшення віку виходу на пенсії, як чоловіків і жінок, так і окремих 
категорій держслужбовців, у цьому році дефіцит Пенсійного фонду зменшився на 2,7 млрд 
грн", - підсумував Олександр Стоян. 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1290980-zavdyaki-reformi-defitsit-pensiynogo-fondu-zmenshivsya-
na-2-7-mlrd-grn-nardep  

Народний депутат пропонує Верховній Раді  виділити 2 млрд грн на позачергові 
вибори Президента та Ради  

РБК-Україна 

Народний депутат України, заступник лідера партії "Удар" Віталій Ковальчук вніс до 
Верховної Ради пропозицію виділити майже 2 млрд грн на проведення позачергових виборів 
Президента та парламенту.  
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"Зважаючи на існуючу політико-правову ситуацію, яка склалася в Україні, та очевидну 
кризу легітимності Президента та Верховної Ради внаслідок значної втрати ними довіри 
громадян України, необхідно закласти в держбюджет кошти на проведення дострокових 
виборів. В такий спосіб матеріально буде забезпечений конструктивний та легітимний шлях 
подолання політичної кризи в країні", - наголосив Ковальчук. 

Як зазначають в "Ударі", на проведення позачергових виборів Президента 
передбачається витратити майже 919 млн грн. Водночас, позачергові вибори до парламенту 
мають обійтися в 1 млрд 42 тис. грн. 

Кошти на проведення позачергових виборів депутат пропонує виділити за рахунок 
скорочення фінансування МВС. За словами Ковальчука, намір уряду збільшити фінансування 
МВС цього року майже на 2,5 млрд грн у порівнянні з 2013 р. є необґрунтованим. 

Зазначимо, згідно з проектом держбюджету на 2014 р. видатки для МВС передбачені у 
сумі 18 млрд 384 млн 322,7 тис. грн, що на 14,4% більше, ніж роком раніше. 

http://www.rbc.ua/ukr/news/politics/nardep-predlagaet-vr-vydelit-2-mlrd-grn-na-vneocherednye-
08012014121700  

Блоги 

Вадим Колесніченко: «Вимагаю покарати неонацистів»  

Pravda.com.ua 

Вчора звернувся до Міністра внутрішніх справ України щодо вчинення злочину, що 
підпадає під санкцію ст.ст. 161, 258-2, 195, 294, 295 тощо Кримінального кодексу України, 
порушує Закони України "Про захист суспільної моралі" від 20.11.2003 року, "Про увічнення 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" від 20.04.2000 року; численні 
міжнародні нормативно-правові акти. 

Так, 1-го січня 2014 року праворадикальна політична партія "Свобода", з залученням 
представників інших опозиційних сил та учасників протестів на Майдані Незалежності, 
організувала факельний марш вулицями м. Києва під час якого широко використовувалася 
екстремістська та ксенофобська риторика, піротехнічні засоби, умисно порушувався 
громадський порядок, пропагувалися ідеї насильства за політичною (до комуністів) та етнічною 
ознаками, героїзації нацизму та його посіпак (Р. Шухевича та С. Бандери) з числа українських 
націоналістів. 

З відеозаписами ходи можна ознайомитися за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=2QsVVkA4Ywo 

https://www.youtube.com/watch?v=aCPC8P4q5u4 

https://www.youtube.com/watch?v=kle1z_bisSw 

https://www.youtube.com/watch?v=0QnS0EYErww 

Цю антиукраїнську та антидержавницьку акцію, що спрямована на підрив національної 
єдності, розпалювання ворожнечі шляхом пропагування нацистської ідеології, наруги над 
світлою пам'яттю героїв, які склали свої життя захищаючі Батьківщину від нацистських 
загарбників під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн очолювали окремі народні 
депутати від ВО "Свобода" та Блоку Юлії Тимошенко. 

В зв'язку з цим нагадую, що такі дії є відкритою неповагою до міжнародних зобов'язань, 
які взяла на себе Україна та внутрішніх норм законодавства України. 

Європейський Парламент (ЄС) засуджує розповсюдження неонацистських проявів на 
території нашої держави, так у пункті 20 Резолюції від 22.02.2010 р. Європарламент глибоко 
шкодує про рішення колишнього Президента України Віктора Ющенка посмертно нагородити 
Степана Бандеру, лідера Організації українських націоналістів (ОУН), яка співпрацювала з 
нацистською Німеччиною, званням "Національного Героя України". 
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ООН також засуджує будь-які види нетерпимості, про що свідчать прийняті щорічні 
спеціальні резолюції щодо недопустимість певних видів практики, які сприяють ескалації 
сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та нетерпимості: "Неприпустимість 
певних видів практики, що сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації 
та пов'язаної з ними нетерпимості" від 18.12.2008 р., "Про неприпустимість певних видів 
практики, що сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації та пов'язаної з 
ними нетерпимості" від 01.11.2010 р., "Героїзація нацизму: недопустимість певних видів 
практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расовій дискримінації, ксенофобії й 
пов'язаній з ними нетерпимості" від 20.11.2012 р. 

Пункт перший Резолюції ООН "Героїзація нацизму: недопустимість певних видів 
практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расовій дискримінації, ксенофобії й 
пов'язаній з ними нетерпимості" від 20.11.2012 року наголошує, що члени ООН засуджують 
збереження та відродження неонацизму, неофашизму і агресивних націоналістичних ідеологій, 
які базуються на расових і національних стереотипах. Подібні види практики у будь-якому 
випадку та з будь-яких обставин не можуть бути виправданими. 

Генеральна Асамблея ООН відстоює позицію, що зазначені вищі види практики 
ображають пам'ять незлічуваної кількості жертв злочинів проти людства, вчинених під час 
Другої світової війни, зокрема – злочинів, вчинених організаціями СС і тими, хто боровся проти 
антигітлерівської коаліції та співпрацював з нацистським рухом, отруюють свідомість молоді. 
Відсутність ефективної протидії зі сторони держав цим видам практики несумістно з їх 
обов'язками, як членів ООН, а також з цілями та принципами організації, а також може 
потягнути міжнародні санкції по відношенню до України. 

Закон України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" 
від 20.04.2000 року встановлює, що шанобливе ставлення до пам'яті про Перемогу і ветеранів 
Великої Вітчизняної війни є священним обов'язком держави і громадян України. 

Застосуванням нацистської символіки при проведенні цього заходу суперечить також 
пункту 2 частини 3 статті 2 Закону України "Про захист суспільної моралі" від 20.11.2003 року 
N1296, який забороняє виробництво та розповсюдження продукції, яка пропагує фашизм та 
неофашизм. 

Також, це підпадає під санкцію статті 161 Кримінального кодексу України: "Умисні дії, 
спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на 
приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми 
релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення 
прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими ознаками... в поєднані з насильством, обманом чи 
погрозами... вчинені організованою групою осіб... караються позбавленням волі на строк від 
п'яти до восьми років". 

Роман Шухевич, склав присягу та проходив службу в військах фашистської Німеччини: 
був заступником командира батальйону "Нахтігаль", заступником командира 201-го батальйону 
охоронної поліції в званні капітана. 

Роман Шухевич і Степан Бандера, в тій, чи іншій мірі, винуваті у вчиненні злочинів 
проти людства (геноциді), що не мають строку давності: Холокості та "Волинській різні". 

На підставі викладеного вимагаю від Міністра: 

1. притягнути до кримінальної відповідальності організаторів та учасників факельного 
маршу вулицями м. Києва 1 січня 2014 року на якому пропагувалися екстремістські, нацистські 
та неонацистські ідеї, розпалювалася міжнаціональна та політична ворожнеча й умисно грубо 
порушувався громадський порядок; 

2. перевірити законність діяльність ВО "Свобода" та відповідність її зареєстрованому 
статуту організації; 
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3. звернутися до Голови Верховної Ради України щодо порушення питання про 
позбавлення депутатської недоторканості Народних депутатів України – учасників ходи та 
притягнення їх до кримінальної відповідальності. 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/kolesnichenko/52c6bc1fee67a/  

Бригинець: «Генпрокуратура вважає, що є важливіші закони, ніж Закон про 

декриміналізацію громадян»  

Passage.com.ua 

Заступник Генпрокурора Ударцов заявив, що є важливіші закони, ніж Закон про 
декриміналізацію громадян, які брали участь у подіях на Майдані. 

Про це повідомив народний депутат України (фракція "Батьківщина") Олександр 
Бригинець на сторінці Фб. 

"Психологія Генпрокуратури: є закони важливі й неважливі. Так можуть мислити тільки 
злочинці, які вважають, що деякі закони можна не виконувати. Таким чином Прокуратура 
визнала, що є закони не важливі і є закони, які вони можуть не виконувати", - заявив 
О.Бригинець. 

Як повідомлялося, п'ять нардепів: О. Бригинець, А. Павловський, О. Кужель, І. Сабій, І. 
Швайка пішли до Генерального прокурора В. Пшонки з'ясувати, як іде розслідування 
незаконних дій міліції 30 листопада, 1 і 12 грудня та інших справ, які саботує Генпрокуратура. 
У тому числі щодо виконання Закону про декриміналізацію справ учасників маніфестацій - 
А.Дзиндзі та інших. Але В. Пшонки немає на роботі. 

http://passage.com.ua/?n=1415849  

Ірина Фаріон: "Журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться"  

Pravda.com.ua 

Христос народився! Славімо Його! 

Щиро вітаю велику українську родину з таїнством народження Сина Божого! 

Він прийшов у світ за дуже непростих політичних обставин поневолення Його краю. З 
плином часу люди сподівалися, що Він очолить боротьбу за політичну автономію Палестини. 
Проте Він став революціонером у царстві Духа і Його зброєю стало притчеве Слово. "Бо Слово 
– живе й діяльне, і гостріше від усякого двосічного меча...". Він запропонував зміни не 
зовнішні, а в середині кожного. Він здійснив переворот морально-ідейний. Як наслідок, кожен 
третій на нашій планеті сьогодні сповідує Його вчення ПРАВДИ, ЛЮБОВИ і 
НЕПОХИТНОСТИ У ВІРІ. 

Він формалізував світ як протиставленні ЗЛА і ДОБРА, Сатани і Бога. Невипадково 
тепер кажемо, що Господь творить, а сатана ("супротивник", "ворог") показує. Він прийшов із 
мечем на це ЗЛО. 

Він абсолютизував Правду, назвавши її визволителькою людства. Може, тому вона така 
колюча, на відміну від солодкої та облудної брехні. Може, тому саме правда у лукавих 
викликає стільки палючої агресії. Може, тому брехня, за філософом Чаадаєвим, шириться, як 
заразна хвороба, а закривавлена правда через терен продирається до зір. Правда входить 
вузькими дверима, натомість "розлога та дорога, що веде на погибель". 

Він заповів ЛЮБОВ до ближнього, яким, звісно, є той, хто допомагає іншим, а не будь-
хто. Він порекомендував не робити іншим того, чого не хочеш, аби тобі завдали. Він заповів 
віддавати, а не брати. 

Він закликав не шукати скалки в оці у свого сусіда, коли колоди під власними ногами не 
видно: "Лицеміре! Вийми спершу зі свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата 
твого скалку". 
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Він застеріг від лжепророків, що приходять до нас в овечій одежі, а всередині "вовки 
хижі". 

Він наголосив, що "кожне царство, розділене в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, 
розділені в собі самому, не встояться". 

Він пережив найтяжчий моральний біль – зраду Юди, невизнання Його пророком у 
рідних місцях, прокляття юрби, що донедавна підносила Його, убозтво книжників і фарисеїв. 
Фізичний біль – розп'яття – став його фізичним розлученням зі світом змалілих людей. 

 

Проте Він щороку приходить до нас у Диві свого народження, аби ми серцем відчули, 
що нема неможливого у Господніх руках, що цей світ – це найкращий дарунок для кожного з 
нас, бо він є насправді лиш тим, що і як ми про нього думаємо. Він утішив нас: "Журитиметесь, 
але журба ваша у радощі обернеться". Він дарує нам щорічне оновлення і знову дає шанс 
взятися за Його "меч духовний". У ніч Його народження як ніколи почуваємося його дітьми та 
обранцями, що стануть на дорогу його ідей. 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/52caa601305eb/  

Телебачення і радіомовлення 

Спроби влади бити по Майдану зсередини вдається локалізовувати – А.Парубій  

Радіо Свобода 

Після новорічно-різдвяних свят протести в Києві мають повернутися до активної фази, 
каже комендант наметового містечка на Майдані, народний депутат від «Батьківщини» Андрій 
Парубій. Зараз, за його словами, одне з головних завдань – захистити активістів від тиску 
правоохоронців та нападів провокаторів. Адже влада, не здолавши Майдан ззовні, регулярно 
намагається створити там проблеми зсередини.  

– Найголовніше питання, яке хвилює дуже багатьох – що буде далі з Майданом? 

– Революції, Майдану за графіком не буває. Якби хтось міг сказати, що, умовно, 12 січня 
о 16:45 Янукович подасть у відставку, 22 січня в 13:30 буде призначено нового президента, то 
очевидно, що Майдану не було б як явища – якби можна було б чітко передбачити перебіг 
подій. 

Коли ми в перші дні вийшли на Майдан, коли нас стояло там буквально кількасот 
чоловік -– якби хтось тоді сказав, що через кілька тижнів на вулицях Києва буде стояти 
мільйон, а потім на вулицях Києва будуть стояти барикади – то, напевно, ті люди, які були там 
у перші дні, не дуже повірили б у це. Тому Майдан живе своїм життям, і ті 44 дні, які вже 
минули, – це така драма, яка має свій розвиток. Відбуваються події, які дають нову енергетику 
Майданові, коли відбуваються напади на Майдан. І передбачити, як воно відбуватиметься 
надалі – складно, можна лише в загальних обрисах сказати. 

Майдан як Запорізька Січ – це наша база, і кожного дня ми будемо робити блокування, 
пікетування, виходи на ті чи інші об’єкти 

У період свят – ми розуміємо, що наша тактика буде такою, якою вона є в останні дні. 
Майдан як Запорізька Січ – це наша база, і кожного дня ми будемо робити блокування, 
пікетування, виходи на ті чи інші об’єкти. Так, як ми робили, коли їздили до Межигір’я, коли 
їздили до Медведчука, до Ахметова, Азарова. Як 3 січня одна колона пішла на суд до Власенка, 
інша колона – до управління ДАІ для того, щоб їм сказати, що їхні дії антизаконні. І так ми 
будемо робити виходи для того, щоб продемонструвати нашу позицію тим громадянам, які 
перебувають при владі, які роблять вигляд, що Майдану не існує. 

Більш активна фаза почнеться після закінчення свят. 

І, звичайно, більш активна фаза почнеться після закінчення свят. Це очевидно пов’язано 
з тим, що багато людей, особливо галичан, на Різдво будуть вдома. Одразу після свят політична 
активність посилиться, і це буде добрим періодом для нашого переходу в наступ. 
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– Спостерігаючи за тим, як розвивався Майдан, можу сказати, що сплески активності 

відбувалися після спроб влади якимось чином придушити його. Перший розгін, спроба другого 

розгону – і завжди це давало імпульс додатковий. Що ви будете робити, якщо влада не буде 

створювати імпульсів ось таких, які підживлювали енергетику Майдану? 

Зараз влада обрала іншу тактику. Зсередини бити Майдан різними способами 

– Справді, ми мали на вулицях мільйон тоді, коли били студентів, коли була атака на 
Майдан. Справді, це були ті дні, коли виходила найбільша кількість людей в Києві. Зараз влада, 
і це вже видно, обрала іншу тактику. Спочатку вони побачили, що силовим способом вони не 
зможуть взяти Майдан. У ніч з 10 на 11 грудня вони кілька тисяч найкращих, елітних 
спецпідрозділів кинули на Майдан – і ті не вправились зі своїм завданням. Ми зуміли відстояти 
Майдан і змусили їх відступити. Ми показали, що це просто додає нам енергетики, а вони 
просто не спроможні Майдан як явище, як структуру розігнати чи, за їхньою термінологією, 
розчистити. Зараз вони справді обрали іншу тактику – зсередини бити Майдан різними 
способами. 

З однієї сторони, майже кожної ночі по 5–7 чоловік ми виводимо з Майдану, які 
приходять туди виключно для того, щоб провокувати конфлікти. Ці люди – дуже часто 
працівники міліції, коли ми в них беремо документи – з’являються переважно по двоє-троє: 
входять в конфлікт і намагаються спровокувати масову бійку на Майдані. І нам потрібно дуже 
багато зусиль, щоб їх, без будь-яких проявів агресії, нейтралізувати і виводити за периметр. 
Кілька з них навіть визнали, що їх прислали від Партії регіонів провокувати конфлікт. Ми їх 
навіть вивели однієї ночі о 5-й ранку на сцену, щоб показати людям. І вони публічно визнали, 
що їм заплатили по 300 гривень і прислали на Майдан провокувати конфлікт. Дуже часто зі 
зброєю підходять та ставлять пістолет у груди або в живіт хлопцям із «Самооборони», які 
несуть чергування, інший фотографує і говорить, що прийде день – ми тебе знайдемо, і ти 
будеш відповідати за те, що ти робиш. Це я переказую такою м’якою лексикою. 

Кілька днів була спроба заповнити бомжами Майдан, особливо зі східних та південних 
областей їх організовано привозили автобусами 

З іншої сторони, кілька днів була спроба заповнити бомжами Майдан, коли особливо зі 
східних та південних областей їх організовано привозили автобусами. Збирали там бомжів під 
Майдан і говорили: «Вас тут нагодують, вас тут одягнуть, вас тут обігріють». І нам доводилося 
2 дні займатися тим, щоб знаходити місця для тих людей в Києві, в таких спеціалізованих 
місцях, де вони ночують, щоб їх порозвозити туди. Ми з коштів Майдану навіть оплатили їхнє 
перебування там. 

Є способи провокувати істеричні настрої. Дуже часто приїздять дівчата, подібні до 
повій, які з однієї сторони поширюють листівочки з пропозиціями надання послуг, а з іншої – 
вони просто підіймають істерики в різних куточках Майдану, неймовірні істерики, з викриками 
для того, щоб посіяти на Майдані паніку, посіяти на Майдані такий тривожний настрій. 

Хлопці із «Самооборони», ветерани-«афганці» здобули досвід на Майдані, вони вже 
діють настільки професійно в цих ситуаціях, що інколи я просто в захваті 

Це з таких типових прийомів, але є й інші. У Будинку профспілок одного дня була 
спроба підпалу зсередини, іншого – був зроблений механізм для того, щоб обірвався ліфт. 
Тобто мала бути спровокована ситуація, в результаті якої могли загинути люди. І це, звичайно, 
могло б стати для правоохоронних органів підставою, щоб прийти і наводити лад. Інколи нам, 
мені здається, просто чудом вдається всі ці ситуації локалізовувати. На щастя, хлопці із 
«Самооборони», ветерани-«афганці» вже настільки здобули досвід на Майдані, вони вже діють 
настільки професійно в цих ситуаціях, що інколи я просто в захваті. Буквально днями я бачив, 
коли йшов біля третьої Михайлівської барикади, як кілька провокаторів завдавали удари 
хлопцям, а хлопці просто відходили і коли проходив удар, вони їх обіймали, відводили вбік і 
виводили за периметр. Тобто завдання: не завдавати ударів, не провокувати агресію, а просто 
виводити за периметр. 

Всі спроби влади бити по Майдану зсередини нам вдається локалізовувати 
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На щастя, всі спроби влади бити по Майдану зсередини нам вдається локалізовувати. 
Так само, як ми їм не дали провести зовнішню атаку на Майдан 10–11 грудня. 

Ще в мене є достовірна інформація, що зараз навколо Києва в 3–4 спортивних залах 
тренуються близько 180 бойовиків. І тренують їх не битись – битись вони вміють, – їх 
тренують, як входити в Майдан. Тобто вони намагаються ввійти в Майдан: отримати бейджі, 
ввійти в групи добровольців – чи в «Самооборону», чи в харчування – для того, щоб одного дня 
під гаслом «громадськість проти політиків» спробувати взяти під контроль сцену, взяти під 
контроль Будинок профспілок. І ми розуміємо, що вночі, коли 180 спеціально натренованих 
людей виступлять, то це, звичайно, може бути проблемою. Коли ми про це дізналися – ми 
публічно про це інформували, нам вдалося збити цей план на 2 січня. Але ми розуміємо, що 
будь-якого дня це може відбутись: коли нібито громадськість говорить, що звільнимо сцену від 
політиків, а тут їм одразу на допомогу приходить 180 таких добровольців. І під таким 
приводом, знову ж таки зсередини, будуть намагатися внести дисбаланс або конфлікт на 
Майдан. 

Це я Вам перерахував так побіжно. Насправді спектр цих прийомів, якими намагаються 
зсередини вдарити по Майдану, дуже широкий. 

– Зараз влада формально ігнорує Майдан. З одного боку, відкрито жодних заходів проти 

нього не вживає, з іншого – не виконує вимог, які були оголошені на Майдані. Як у такому разі в 

подальшому розвиватиметься ситуація? Тобто, це все не може тривати до президентських 

виборів 2015-го чи може? 

 

– Коли Ви кажете, що вони не вживають ніяких дій, то це не зовсім так. Тому що хлопців 
викликають у прокуратуру. Особисто я на 8 січня на ранок викликаний у прокуратуру на допит. 

– У якій справі? 

– Там номер справи є. Слава Богу, я викликаний як потерпілий, а не як підозрюваний. 

– У такому разі, чи можна це вважати тиском, що Вас як потерпілого викликають? 

Справа може бути дуже швидко перекваліфікована, коли працівники «Беркуту» будуть 
говорити, що це Парубій бив їх, а не вони його. 

– Так, але невідомо, як воно в ході буде перекваліфіковано. Це йдеться про цю бійку, яка 
була біля Українського дому, коли «Беркут» намагався розігнати наметове містечко, тоді у мене 
був струс мозку, швидка мене забрала тоді. Але ж ми знаємо, що ця справа може бути дуже 
швидко перекваліфікована, коли працівники «Беркуту» будуть говорити, що це Парубій бив їх, 
а не вони його. І багатьох людей в регіонах викликають як свідків, а потім перекваліфіковують 
у підозрюваних. За останні два дні до членів Автомайдану приходять працівники ДАІ, беруть 
їхні дані, так само намагаються чинити тиск на тих людей, як брали участь у походах на 
«Межигір’я» і до будинків Азарова та Медведчука. Тобто в ці дні влада намагається через 
правоохоронні органи тиснути на найбільш активних членів Майдану. 

Активніші дії з нашого боку почнуться після Різдва. Але ми підозрюємо, що можуть 
бути активні дії і з боку влади 

Зараз є такий політично період пасивний – Новий рік і Різдво – коли йде, так би мовити, 
перегрупування сил. Активніші дії з нашого боку почнуться після Різдва. Але ми підозрюємо, 
що можуть бути активні дії і з боку влади. І, звичайно, ми спробуємо змусити Януковича 
почути нас. Але може бути, що й Янукович зробить ще одну спробу розігнати Майдан – на це, 
очевидно, треба очікувати після 8 січня. 

  

– Чи будуть нові вимоги від Майдану, чи наполягатимете на тих вимогах, які є зараз? 

– Майдан має з самого початку дуже зрозумілі вимоги. 

– Дострокові вибори… 

Коли кілька бійців «Беркуту» і ті, хто давали наказ, сядуть у в’язницю – ми будемо 
знати, що кожен керівник добре подумає перед тим, як пустити «Беркут» на людей 
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Концептуально. Але є питання, які можна вважати більш локальними, але не менш 
важливими. Для нас дуже важливо, щоб були покарані люди, які давали наказ «Беркуту» бити 
дітей, і щоб були покарані безпосередньо ті бійці «Беркуту» – це просто бандити, злочинці, як 
ще їх назвати, – які по-звірячому били дітей. Для нас ця вимога є вкрай важливою, бо, якщо не 
будуть покарані вони – ми будемо мати знову і знову такі ж самі випадки. Коли кілька бійців 
«Беркуту» і ті, хто давали наказ, сядуть у в’язницю – ми будемо знати, що кожен керівник 
добре подумає перед тим, як пустити «Беркут» на людей. І це питання насправді дуже важливе 
– для Майдану і для всіх. Нам важливо, щоб були припинені політичні репресії. Багато хто на 
Майдані жартує: мовляв, як ми поїдемо додому, то першими до нас у гості завітають 
представники міліції чи прокуратури. Для нас вкрай важливо, щоб були припинені будь-які 
репресії проти наших людей. 

– До речі, щодо репресій проти активістів і таких страшних випадків, який стався з 

Тетяною Чорновол. Як забезпечити безпеку активістів Майдану? Це питання як вирішується? 

– Має бути вирішено. Бачите, правовим шляхом воно не вирішилося – закон не працює. 
Ми повинні знайти механізми, щоб воно працювало. Де-факто ми ж розуміємо, що воно не йде 
нізвідки – йдуть з кабінету громадянина Януковича всі ці накази. Ми ж розуміємо, що коли 
представники міліції всупереч закону тримають людей у в’язниці або гукають людей на допити, 
то це не може бути просто так. Це накази, які ідуть, як вони кажуть, з першої приймальні – від 
Януковича або від його найближчого оточення. Ці вказівки – переслідувати людей – мають 
бути припинені. Для нас це є дуже важливою вимогою. 

 

– На Вашу думку, наскільки лідери опозиційних сил, які очолюють парламентські 

фракції, ефективно скористалися отим потенціалом, який їм дав наприкінці минулого року 

Майдан? 

– Ну, я б не ставив питання – хто і як скористався. Чи можна ставити питання, наскільки 
лікарі скористалися потенціалом Майдану, наскільки вчителі скористалися?.. 

– Все-таки Майдан – це інструмент тиску на владу і досить-таки потужний 

інструмент. 

Майданом неможливо скористатися, Майдан живе від початку своїм життям. І Майдан є 
доволі потужним 

Майдан – це загальносуспільна акція протесту. Набагато ширша, ніж будь-яка політична 
партія чи громадський рух. Це загальносуспільний рух, і тому я б не прив’язував його ось так 
до політичних вимог, до того, хто і як ним скористався. Майданом неможливо скористатися, 
Майдан живе від початку своїм життям. І Майдан є доволі потужним, щоб можна було ним 
управляти, маніпулювати, щоб його можна було використовувати. Я вважаю, що для всіх нас 
просто вкрай важливо, як кожен поводився. Я можу сказати, що багато хто з моїх колег-
депутатів проявили себе якнайкраще. Коли був штурм 10–11 грудня, мені говорили члени 
«Самооборони»: ми думали, що ми найбільше дістанемо, бо в перших рядах, а найбільше 
діставали депутати. Бо депутати стояли попереду і брали на себе перший удар «Беркуту» . 

– Просто багатьом зараз здається, що політики не знають, що робити з Майданом. І тому 
вони шукають, як піти, але піти красиво з цієї акції.  

Якщо хтось вважає, що він керує Майданом, то насправді Майдан керує нами всіма, а не 
ми – Майданом 

– Говорять багато чого, але для мене важливо, як і для моїх колег, бути разом з людьми. 
Чи чув я такі думки, як піти, але піти гарно? Ні, я таких думок не чув. Більше того, якщо хтось 
вважає, що він керує Майданом, то насправді Майдан керує нами всіма, а не ми – Майданом. 
Тому якби хтось і вирішив піти, то це рішення залишиться в повітрі. Я вважаю, що депутати, 
політики мають допомагати максимально Майданові, бути з людьми. І хочу сказати, що 
більшість депутатів від опозиції – вони в скрутні моменти на Майдані, вони поруч із людьми. І 
це є позитив, бо знімає оцей розкол, який намагалися нав’язати, що є якась громадськість, а є 
окремо партії, окремо – студенти. Ні, на Майдані ми показали, що всі разом, всі плечем до 
плеча! І вважаю, що це велика заслуга Майдану. 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

19 

– Які зараз основні проблеми Майдану? 

Багато киян приносять скарги, що «Беркут» і внутрішні війська заблокували одну з 
ключових вулиць і не дозволяють пройти 

– Та вони кожен день з’являються нові. Зараз у нас багато скарг про те, що заблокована 
вулиця Грушевського і бічні до неї вулиці. Нам дуже багато киян приносять скарги, що 
«Беркут» і внутрішні війська заблокували одну з ключових вулиць і не дозволяють пройти. І 
днями ми звернулися до в.о. голови київської міськадміністрації Голубченка і міністра 
внутрішніх справ Захарченка з вимогою припинити це. Якщо Захарченко не здатен 
контролювати своїх людей, то ми звернулися до Голубченка, щоб він силами комунальних 
служб розчистив блокаду на вулиці Грушевського. 

– До речі, речники МВС кажуть про те, що до них звертаються громадяни із заявами 

про те, яку масу незручностей їм створив Майдан. 

Кожен може без проблем пройти на територію Майдану. Але коли ми доходимо до 
вулиці Грушевського, то починаються незрозумілі речі 

– Ми свої заяви покажемо. Ми можемо чітко визначити, що відбувається на Майдані – 
на Майдані відбувається безстрокова акція протесту, яка передбачена законом. Там 
відбувається постійно діючий прийом громадян депутатами, там постійно є хтось з депутатів. 
Тому можна легко пояснити, а що ж відбувається на Майдані. Кожен киянин, кожен гість міста 
може без проблем пройти на територію Майдану, у нього ніхто не спитає паспорт чи для чого 
ти сюди йдеш. Тут все зрозуміло. Але коли ми доходимо до вулиці Грушевського, то 
починаються незрозумілі речі. Надзвичайний стан? Тоді оголосіть, на якій підставі ввели 
надзвичайний стан. Є наказ блокувати? Тоді поясніть, на якій підставі блокування. В 
громадянина, якому Конституція гарантує право вільного пересування, вимагають показати 
паспорт. Він показує свій паспорт, що він тут живе, і його можуть пропустити, а якщо ні, то 
взагалі не пропустять. Тому ми звернулися до Голубченка, щоб він організував кількасот 
комунальників, а ми готові дати кількасот людей із «Самооборони» Майдану – щоб ми разом 
пішли і розблокували вулицю Грушевського. 

 

– Був ухвалений закон про те, щоб до відповідальності не притягували учасників масових 

акцій протесту. І от судді і Ваші політичні опоненти кажуть, що цей закон не працює, він 

якось неправильно написаний, і ця «амністія» фактично не може бути до них застосована. 

Чому депутати таку важливу річ не змогли нормально прописати? 

  

– Та не в тому річ. Це просто черговий раз фальш і обман від влади. Закон був 
нормально прописаний і проголосований. Знову ж таки, очевидно, з першої приймальні від 
Януковича пішла вказівка ігнорувати цей закон. Не в законі проблема – проблема в тому, що 
влада його цинічно ігнорує і продовжує політичні репресії. І тому однією з наших ключових 
вимог є зупинення політичних репресій. 


