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Друковані видання
Головне питання наступного тижня — проект бюджету на 2014 рік
"Голос України"
Наступного тижня Верховна Рада планує розглянути та ухвалити в цілому проект
держбюджету на 2014 рік. Нагадаємо, що відповідно до постанови від 19 грудня 2013 року про
особливості розгляду та прийняття державного бюджету на 2014 рік, пропозиції народних
депутатів приймалися до 8 січня 2014 року, а підготовка документа у Бюджетному комітеті до
розгляду Верховною Радою триватиме до 10-ї години 16 січня 2014 року. Відповідно розгляд
проекту закону про держбюджет із пропозиціями профільного комітету та прийняття його в
цілому заплановано на 16 січня 2014 року. Отож ми поцікавилися у представників
парламентських фракцій змістом їхніх пропозицій до проекту бюджету та чи голосуватимуть
їхні політичні сили за державний кошторис на 2014 рік.
Михайло Чечетов, фракція Партії регіонів:
— Топова тема останнього пленарного тижня третьої сесії — прийняття державного
бюджету на 2014 рік. Ми зі свого боку зробимо все, щоб вона пройшла максимально
конструктивно. У жодній країні кошторис не ухвалюється під оплески опозиції. Тому ми готові
йти на компроміс, щоб країна була з бюджетом. Нині Комітет Верховної Ради з питань
бюджету допрацьовує Основний фінансовий документ. Останній день його прийняття в цілому
— 16 січня.
Бюджет і нас не зовсім улаштовує, але ми повинні бути реалістами. Усе, що не
підкріплюється ресурсною базою, у ньому не повинно бути. А якщо ні, то це обман народу.
Саме в цій ситуації Основний фінансовий документ буде прагматичним. Це буде бюджет
розвитку, але водночас у ньому передбачено соціальні компенсатори, які повинні згладити
негативний вплив світової економічної кризи. У кошторисі закладається економічне зростання
приблизно 3 відсотки, дефіцит — 3,6 відсотка, а курс долара США буде приблизно такий само,
як торік.
Якщо опозиція блокуватиме парламентську трибуну, шукатимемо інші варіанти
прийняття бюджету. Держава повинна жити, виходячи з реальних ресурсів, а не за стислим
кошторисом минулого року.
Інших якихось резонансних законопроектів на порядку денному немає. Решта питань
пов’язано з поточною життєдіяльністю країни.
Олександр Чорноволенко, фракція ВО «Батьківщина»:
— Питання бюджету ми ще не розглядали. Але загальновідомо, що опозиція ніколи не
підтримує проект бюджету, винесений більшістю. Голосування по бюджету — це як недовіра
уряду. Якщо підтримуєш його — голосуєш «за», якщо ні — «проти». Щодо самого бюджету,
то, крім того, що поданий не у встановлені законом терміни, він ще й побудований на
абсолютно неправильних методологічних принципах.
Наприклад, там нічого немає про макропоказники. Він містить принципові питання, які
для нас не прийнятні, — надзвичайно низькі соціальні показники, підтримку великого капіталу
і достатньо високу підтримку силових відомств. Скажімо, для того, щоб це був соціально
спрямований кошторис, частина валового національного продукту мала б бути більша. Але
цього разу вона навіть значно менша, ніж зазвичай.
Наступне. Абсолютно не зрозуміло, чому зростання валового продукту прогнозується на
рівні трьох відсотків. У цьому бюджеті жодним словом не згадується кредит, отриманий від
Росії. Йде розмова про зниження ціни на газ, але знову-таки у проекті про це ні слова. На мою
думку, правильно було б, якби Кабмін відкликав проект бюджету і переглянув його.

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

4
Спірідон Кілінкаров, фракція КПУ:
— Наша фракція поки що не визначилася, чи голосуватиме за проект держбюджету на
2014 рік. Є рішення ЦК Компартії і звернення до однопартійців про внутріпартійний
референдум із питання прийняття бюджету-2014. Однак точна дата його проведення поки що не
відома. Як казав у нещодавньому інтерв’ю лідер КПУ Петро Симоненко, на комуністів
покладається велика відповідальність, тому що без їхніх голосів головний фінансовий документ
країни просто не буде прийнято.
У проекту бюджету є порівняно з бюджетами минулих років і свої переваги, але й безліч
недоліків. З одного боку, якщо КПУ, дотримуючись принципів, не проголосує за урядовий
проект бюджету, то вона бере на себе відповідальність за наслідки відсутності бюджету в
країні, нерозморожування соціальних пільг, невиплату громадянам боргів Ощадбанку СРСР,
недофінансування місцевих бюджетів тощо. А підтримай ми цей проект, навіть добившись
внесення поправок, нас звинуватять у підтримці влади. Саме тому Компартія й вирішила
провести внутрішній референдум, на якому всі партійці висловлять свою думку щодо бюджету2014, його прийняття чи неприйняття. Депутати роз’яснять однопартійцям усі плюси й мінуси
як голосування, так і неголосування. І вже на основі цієї інформації вони зуміють прийняти
особисте рішення. Однак назвати точну дату референдуму поки що складно. До 14 січня його
не буде проведено.
Наталія Агафонова, фракція «УДАР»:
— Як показали останні тижні минулого року, в самій Партії регіонів з питання бюджету
є розбіжності. Якщо відкинути певні моменти зацікавленості, які мають, наприклад, депутатимажоритарники з Партії регіонів, а оцінити законопроект як головний фінансовий документ
країни, то найстрашніше, що в ньому передбачено, — великий бюджетний дефіцит, який дедалі
збільшується, бюджетна дірка в сто мільярдів, приховані бюджетні дефіцити. Окрім того,
перерозподіл бюджетних витрат на наступний рік іде цілком в електоральному руслі:
збільшуються витрати на утримання правоохоронних органів, органів прокуратури, зважаючи
на події, які відбуваються нині, посилення репресивного апарату, посилення владної вертикалі.
Щодо перспектив ухвалення держбюджету-2014, то важко прогнозувати, наскільки
Президент зможе натиснути на Партію регіонів у черговий раз. Усе залежатиме від того,
наскільки знову натиснуть, закрутять гайки.
Загалом найважливіше питання нині — це політична криза в країні, яку ніхто не
збирається розрулювати з боку владних сил. А для цього необхідна воля Президента навіть поза
межами парламенту: покарання винних осіб, відправлення у відставку членів Кабінету
Міністрів. Ці речі є попередніми для подальшої нормальної роботи парламенту.
Юрій Сиротюк, фракція ВО «Свобода»:
— 8 січня наша фракція подала розроблені спільно з урядом національної альтернативи
ВО «Свобода» пропозиції до проекту держбюджету на 2014 рік, які передбачають перерозподіл
доходів і видатків на загальну суму 8,4 млрд. грн.
Тому що в поданому урядом проекті бюджету, зокрема, пропонується на 78,5 млн. грн.
(або на 6 відсотків) збільшити фінансування внутрішніх військ, на 78,5 млн. грн. (на 6) — Ради
національної безпеки і оборони України, на 46,5 млн. грн. (на 1,6) — Служби безпеки України,
на 22,3 млн. грн. (на 7,1) — охорони органів державної влади та посадових осіб, на 302,1 млн.
грн. — утримання судів, на 490,1 млн. грн. (на 8,3) — Міністерства доходів і зборів, на 552 млн.
грн. (на 19,1) — обласних державних адміністрацій.
Водночас видатки на Збройні Сили України пропонується зменшити на 755,3 млн. грн.
(або на 5 відсотків), на агропромисловий комплекс — на 1 млрд. грн. (на 12), на будівництво,
ремонт та реконструкцію автомобільних доріг — на 621,7 млн. грн. (на 4,6), на охорону
здоров’я — на 127,9 млн. грн. (на 1,3), українське кіно — на 31,3 млн. грн. (на 21,3), на
Міністерство закордонних справ — на 145,3 млн. грн. (на 13). Також вдвічі зменшено
передбачені кошти на відшкодування збитків, завданих громадянинові незаконними діями
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, на забезпечення виконання рішень
суду, що гарантовані державою.
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Але особливо вражає ставлення до чорнобильців, афганців, інвалідів... Зокрема, в
бюджеті взагалі не передбачено кошти на забезпечення житлом інвалідів війни (2013 року
передбачалося 95,6 млн. грн.), воїнів-інтернаціоналістів (у 2013-му — 95,6 млн. грн.), громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (157,5 млн. грн.) та на забезпечення
відселення з віддалених населених пунктів військовослужбовців, звільнених у запас (20 млн.
грн.). Водночас влада передбачила 80 млн. грн. для пайової участі в будівництві та придбання
житла для чиновників.
Тому, подаючи свої пропозиції, ми вимагаємо виправлення хоча б найбільших вад
проекту, проте загалом фракція цей документ не підтримуватиме.
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=310745
Три дня на госбюджет
Елена Галаджий, "Комсомольская правда в Украине"
Парламентарии после новогодне-рождественских праздников возвращаются к активной
законодательной работе. Сегодня они проведут согласительный совет, на котором решат, какие
законы в первую очередь следует принимать, а уже со вторника приступят к голосованию.
Сенсаций не ожидается. В законодательном дневнике политиков только одно домашнее задание
- госбюджет.
- Верховная Рада 16 января в целом должна принять госбюджет на 2014 год. Этот
документ максимально взвешен, реалистичен и создан для народа Украины, - заявил накануне
Премьер Николай Азаров.
На прошлой неделе в профильный комитет Рады поступили последние поправки и
предложения в главную смету страны. Их более тысячи.
- Сейчас составляется таблица всех поступивших предложений. 15 января на заседании
комитета они будут рассмотрены. 16 января проект госбюджета будет вынесен на рассмотрение
в сессионный зал, - поведали "КП" в бюджетном комитете.
- Мы попытаемся найти компромисс с оппозицией и примем госбюджет, - говорит
замглавы фракции Партии регионов Михаил Чечетов.
Но, как выяснилось, оппозиция не желает искать точки соприкосновения с регионалами.
Народные депутаты из меньшинства намерены добиваться пересмотра проекта госбюджета.
- Наша задача в парламенте настаивать на пересмотре законопроекта о бюджете.
Недопустимо увеличивать финансирование прокуратуры, милиции и Службы безопасности
Украины. Будем добиваться и сокращения расходов на содержание государственного аппарата,
- заявил вчера на Народном вече лидер фракции партии "Батьківщина" Арсений Яценюк.
Надеемся, что политикам в течение недели удастся договориться. Ведь 17 января
согласно календарному графику работы Верховной Рады спикер Владимир Рыбак должен
закрыть третью сессию парламента. Депутаты отправятся в отпуск.
http://kp.ua/daily/130114/432697/
В том же вместе
Александр Радчук, "КоммерсантЪ" (Украина)
Участники вече сходились на майдан Незалежности небольшими группами по 20-30
человек. К 11.30 они заполнили всю площадь и прилегающие улицы. В ожидании начала
собрания многие выражали недовольство отсутствием результатов борьбы с действующим
политическим режимом. "Знали бы вы, как нам сложно сюда добираться: дороги плохие, мы
тратим свои деньги, нанять транспорт тоже бывает непросто,— сетовал Сергей из Винницкой
области.— Сегодня мы хотим услышать конкретные предложения, как Майдан сможет
победить эту власть". Этот вопрос он тут же задал подошедшему к сцене народному депутату
Анатолию Гриценко.
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— Скажите нам, для чего мы сюда каждый раз приезжаем, где конкретные действия?
— Подождите немного. Не все сразу. О дальнейших действиях объявят лидеры
оппозиции,— пообещал депутат.
По сценарию, план действий должна была огласить член совета народного объединения
"Майдан", певица Руслана Лыжичко. Проходивший мимо журналистов перед ее выступлением
лидер партии УДАР Виталий Кличко ограничился общими фразами: "У нас только один план
действий — нынешняя власть ничего не делает, и нам надо ее сменить. Достичь этого можно
единственным способом — если большинство людей будут плечом к плечу отстаивать свои
требования, и их будет становиться все больше".
— Первый шаг — мы готовим многочисленный поход в "Межигорье",— позже заявила
со сцены Руслана Лыжичко.— Если Виктор Янукович не идет к народу, тогда народ пойдет к
нему. Записывайтесь в добровольцы!
— Давно пора! Вот это правильно! — громкими криками поддержали ее участники вече.
Впрочем, деталей акции организаторы собрания не сообщили. О маршруте, времени и
дате похода станет известно только в день проведения мероприятия. "Если мы сейчас
расскажем об этом, власть успеет подготовиться — выставит дополнительные отряды "Беркута"
и милиции. Скажу только, что поход состоится уже в ближайшие недели, он будет
многотысячным, а маршрутов будет несколько",— сказала народный депутат Ирина Луценко.
По словам Лыжичко, в январе активисты Евромайдана планируют провести еще две
масштабные акции — "Украина без кортежей" и Всеукраинскую забастовку. "Наши активисты
будут блокировать все кортежи украинских чиновников как в столице, так и во всех
населенных пунктах. Также обращаюсь к профсоюзам — помогите нам в создании стачкомов
во время проведения всеукраинской забастовки",— заявила певица.
Выступавшие после общественных активистов политики долго рассказывали участникам
Народного вече о событиях, которые произошли за последние две недели, однако так и не
представили дальнейшего плана действий по достижению требований Евромайдана.
— Когда у меня спрашивают о плане действий, я говорю: откройте "Кобзарь" Тараса
Шевченко, там и есть наш дальнейший план! — в частности сказал с трибуны лидер партии
"Свобода" Олег Тягныбок.
— Давайте здесь, сейчас, на Майдане выберем единого кандидата на пост президента,—
предложил кто-то из участников вече в первых рядах возле сцены. Его дружно поддержала
толпа митингующих.
— Не надо тут провокаций,— резко оборвал сторонников выдвижения единого
кандидата в президенты один из представителей службы охраны Евромайдана.
Глава политсовета партии "Батькивщина" Арсений Яценюк взял слово последним. Он
объявил задачи оппозиции в Верховной Раде на ближайшей пленарной неделе 14-17 января.
По его словам, оппозиция будет настаивать на создании парламентской комиссии по
расследованию действий милиции во время избиения участников акций протестов, а также на
ликвидации спецподразделений МВД "Беркут", "Сокол", "Грифон" и сокращении на 20 млрд
грн финансирования в 2014 году СБУ, Генпрокуратуры, МВД и расходов государственного
аппарата.
Последнее требование оппозиции, которое назвал Арсений Яценюк, было адресовано
Президенту Виктору Януковичу. "Он должен обеспечить неуклонное выполнение закона об
освобождении от ответственности участников Майдана. Если через десять дней президент не
выполнит это требование, то вся оппозиция пойдет к нему в кабинет, чтобы прочитать ему этот
закон",— заявил Яценюк. Напомним, закон "Об устранении негативных последствий и
недопущении преследований и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время
проведения мирных собраний" был принят Верховной Радой 19 декабря 2013 года, после чего
был подписан Президентом и вступил в силу 26 декабря. Однако, по словам представителей
оппозиции, суды отказываются закрывать уголовные производства и освобождать активистов
на основании этого закона.
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В завершение собрания Яценюк попросил присутствующих поддержать обращение к
Европейскому суду по правам человека с просьбой ускорить рассмотрение дела экс-премьера
Юлии Тимошенко по второй жалобе с целью ее освобождения. "Кроме того, призываю принять
решение и поручить народному депутату Борису Тарасюку ("Батькивщина") отправиться на
заседание сената США с одним обращением — ввести санкции против министра внутренних
дел Виталия Захарченко. Кто за?" — обратился к участникам Народного вече Яценюк.
— А почему только против Захарченко? Необходимо ввести санкции также против
Януковича и Азарова,— послышались из толпы.
— Принято единогласно,— не обращая внимания на выкрики, подытожил господин
Яценюк.
После Народного вече, которое продолжалось около двух часов, часть политиков
отправилась в Штаб национального сопротивления в Доме профсоюзов, другие остались
слушать концерт народного артиста, певца Тараса Петриненко. "Сегодня людей на Майдане не
меньше, чем было в прошлом году. И это еще одно доказательство того, что борьба
продолжается и победа приближается",— перекрикивая музыку, заявил глава Штаба
национального сопротивления, народный депутат Александр Турчинов. "Майдан уже начал
распространяться по всей стране. Сегодня найдены отличные возможности мирным путем
самоорганизовываться и таким образом обеспечивать дальнейшую работу Евромайдана",—
добавил народный депутат Петр Порошенко (внефракционный).
http://www.kommersant.ua/doc/2382676
Участники Автомайдана пикетировали резиденцию Виктора Януковича
Галина Корба, "КоммерсантЪ" (Украина)
Вчера в 14.00 с Европейской площади в сторону резиденции Президента Виктора
Януковича "Межигорье" двинулась колонна из 100 автомобилей участников протестного
движения "Автомайдан". По дороге к ним начали присоединяться другие автомобили. "Начало
колонны уже возле Московского моста, а ее конец — еще на Европейской площади",— написал
на своей странице в Facebook через полчаса после начала автопробега народный депутат
Александр Бригинец ("Батькивщина").
Согласно информации участников Автомайдана, по пути следования колонны были
выставлены усиленные патрули ГАИ, а в некоторых местах дорога оказалась заблокирована.
"Внизу Парковой дороги стоит десяток гаишников, один из них снимает видео, наверное, потом
будут изучать номера автомобилей и писать протоколы,— сообщил Бригинец. После того как
колонна выехала за черту города, парламентарий добавил: — Дорога, как всегда,
заблокирована. Джипы поехали в объезд, по грязи". "Люди практически вручную перенесли три
КамАЗа, чтобы разблокировать проезд для других",— позже рассказал народный депутат
Андрей Павловский ("Батькивщина").
По словам Павловского, к резиденции Президента участники Автомайдана прибыли
около 16.00. За 300 м от въезда колонну встретил кордон бойцов спецподразделения "Беркут",
дорога была перегорожена автобусами и грузовыми автомобилями. Милиция призывала
протестующих разойтись и прекратить несанкционированную акцию, угрожая в противном
случае привлечь ее участников к ответственности.
"Мы доехали почти до самых ворот. Люди кричат, что Виктор Янукович не выполнил
своих обещаний, обманув их. Народные депутаты пытались передать Президенту повестку на
народный суд, который пройдет 19 января на майдане Незалежности, но прислуга Януковича
отказалась ее принять",— сообщил Павловский.
В завершение акции около 17.00 активисты составили "документ об отказе Президента
получить повестку на народный суд" и поехали пикетировать дом лидера общественного
движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.
http://www.kommersant.ua/doc/2382676
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Міліція всесильна? МВС і прокуратура не квапляться розслідувати терор проти
активістів Майдану
Журнал "Український тиждень"
Понад 50 допитаних свідків, два десятки експертиз, шестеро підозрюваних, із яких один
у розшуку, а решта за ґратами... Таким є проміжний результат розслідування справи Чорновол,
опозиційної активістки й журналістки, жорстоко побитої в ніч на 25 грудня. Самій Тетяні, за її
словами, відтоді довелось пережити чотири допити й дві операції на обличчі. На час здачі в
друк цього числа Тижня пропагандистська війна навколо обставин злочину трохи вщухла (поза
сумнівом, тимчасово). Натомість тривають дискусії про самопочуття Тетяни. Консиліум за
участю представників МОЗ у понеділок виніс рішення, що пацієнтку можна виписувати; утім,
чоловік журналістки Микола Березовий стверджує, що стан її здоров’я залишається тяжким. Як
і у випадку з розслідуванням, роботу фахівців (чи те, що мало б нею бути) підміняють пошуком
інформаційних приводів.
«Перед Новим роком ЗМІ з посиланням на лікарів повідомляли, що Таня зможе зустріти
свята вдома, – каже Микола. – Але насправді, гадаю, медики розуміли, що це малоймовірно».
Сама потерпіла розповідає, що практично не пригадує найпершої розмови з міліцією, котра
відбулася невдовзі після госпіталізації, і що їй досі нелегко спілкуватись або читати новини.
Втім, голос її звучить як завжди впевнено. Так, у cвоєму першому після побиття інтерв’ю
Чорновол висловила думку, що напад на неї відбувся за вказівкою Віктора Януковича. «Чому
він дав наказ особисто щодо мене? Були, певно, і особисті причини. Я останнім часом зробила
кілька кроків, які дратували його особисто і членів його родини. Це стосовно його резиденції»,
– пояснила журналістка.
Відео та гра
Chevrolet Aveo Тетяни на нічній бориспільській трасі намагалася підрізати машина
Porsche Cayenne Turbo. Відеореєстратор зафіксував кілька хвилин гонитви зі спробами тарану.
Одного разу із автомобілях, що заблокував шлях, уже вистрибнули були й кинулись до авто
Тетяни двоє чоловіків, та вона примудрилась об’їхати перешкоду й дати газу. Судячи з того, що
зафіксовано на відео, позашляховик перепиняє шлях жертві лише із п’ятої спроби. Вже
заблокувавши дорогу, він дає задній хід і вдаряє Chevrolet в капот. Далі, як пояснює Тетяна,
вона вибігла з машини, але її наздогнали. Били двоє, цілячись у голову й обличчя. Журналістка
знепритомніла. Сьогодні стверджує, що нападники могли прийняти її за мертву й лише тому
покинули.
Багато хто помітив, що зловмисники діяли дуже незграбно: не вилучили з машини
потерпілої відеореєстратор, та й підрізали її зовсім не відразу. Однак сьогодні вже відомо, що
цей пристрій на легковику Тетяни було встановлено лише на день раніше. Слід згадати й про
те, що першим його отримав батько активістки, прибувши на місце подій. Потім запис
переглянули кілька політичних «командирів Майдану», включно з народними депутатами. І
лише тоді карту пам’яті передали міліції. Пізніше це стало підставою для заяв, що відео
підкоригували.
«Ніякого цензурування не було, – переконує Тиждень народний депутат, заступник
голови президії ВО «Батьківщина» Сергій Пашинський. – Ми тільки зробили копії». За словами
політика, дана модель відеореєстратора китайського виробництва фіксує події епізодами, що й
увело в оману деяких спостерігачів. Натомість слідство не має претензій до якості наданих
кадрів.
«Опозиційне» бачення подій викликає певні запитання. Депутат Пашинський упевнений,
що Тетяну «вели» спецслужби. «Вона вперше за кілька тижнів зосталась одна, і тут-таки на неї
напали. Очевидно, було не тільки візуальне, а й радіотехнічне стеження», – вказує він,
називаючи інцидент не інакше, як спробою вбивства. Чоловік журналістки Микола Березовий
загалом поділяє версію про спланований замах на її життя. «Думаю, було знайдено людей, яким
світили серйозні статті. І їм сказали: зробите оте й оте – відбудетесь звинуваченням у
хуліганстві», – розмірковує він.
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Але, по-перше, важко уявити дурня, котрий на таких умовах погодиться на вбивство. На
побиття (котре й сталося) – так, але вбивство – зовсім інша річ, і навіть «мажор» із дорогим
Porsche Cayenne не може цього не розуміти. Ну й, по-друге, навіщо міліція зачинила на два
місяці п’ятьох осіб, серед яких є люди з алібі, як-от Андрій Насіковський, котрий під час нападу
ходив на курси англійської і розмовляв через Skype зі своєю дівчиною, а взятий був лише за те,
що в нього переночував підозрюваний Котенко? Тим паче зараз слідство йде не лише за
«хуліганкою», а й за завданням тяжких тілесних ушкоджень. Так «своїх» не прикривають.
Згідно з публічними даними слідчих, усі затримані, котрі не перебували безпосередньо
на місці злочину, можуть бути співорганізаторами. Але якщо до цього ставитися серйозно, то,
виходить, проти Тетяни існувала змова як мінімум шістьох небідних чоловіків. Змова добре
продумана, але чомусь бездарно реалізована: дорогий джип заздалегідь виставили на продаж,
але про переконливу «легенду» так і не подбали. Унікальний факт в історії криміналістики.
Фентезі-слідство
Уже 25 грудня в міліції заявили, що затримали власника позашляховика й «перевіряють»
на причетність до злочину ще трьох осіб. Сам автомобіль, до речі, знайшли покинутим у
Броварах під Києвом. Кількість затриманих стрімко зростала: за ґратами опинилися Олександр
Храмцов, Андрій Насіковський, Сергій Котенко й – невдовзі – брат останнього Олександр.
27 грудня начальник Головного слідчого управління МВС Микола Чинчин створив
сенсацію, заявивши, що один із підозрюваних «тісно контактував» із декотрими народними й
місцевими депутатами від партій «Батьківщина» та УДАР. Серед ударівців назвав членів
Київської облради Дмитра Крейніна та Ігоря Опадчого. Серед нардепів – представників
«Батьківщини» Володимира Полочанінова, Миколу Княжицького та позафракційного Давида
Жванію. З останніми двома міг мати контакти Сергій Котенко: саме на нього частково
оформлено одну з фірм-«прокладок», яким формально належить телеканал ТВі, де-факто
підконтрольний Княжицькому.
Натомість Олександр Котенко, за словами Чинчина, належав до банди відомого
київського авторитета 1990-х Савлохова, «що входила до злочинної спільноти Рибака (Рибки),
вбитого 2005 року, з яким тісно взаємодіяли брати Клички». Цей пасаж викликав гомеричний
регіт у колах кримінальних журналістів та ветеранів столичної міліції, адже насправді брати
Савлохови й Рибка серйозно ворогували. Що ж до зв’язків між останнім та Кличками, то вони
не є таємницею, але наразі ніхто не довів, що з боку грошовитого недруга закону тут було щось
більше за спортивне меценатство. І вже тим паче незрозуміло, яким чином ці заяви Чинчина
могли б допомогти пришвидшенню слідства. Не дивно, що більше таких виступів (принаймні
поки що) не чути.
Наразі всі підозрювані дістали по два місяці арешту на час слідчих дій. Але в перерві
судового засідання Сергій Котенко встиг розповісти журналістам свою версію подій, котра
залишає більше запитань, ніж дає відповідей. Мовляв, він збирався збути джип (як пізніше
виявили активісти Майдану, оголошення про продаж саме цієї машини справді з’явилося в
інтернеті ще до нападу на Тетяну Чорновол). У день побиття ввечері до нього під’їхали двоє
потенційних «покупців», які відразу попросилися за кермо. Після цього вони втрьох гасали
передмістями Києва й тією ж таки бориспільською трасою. Чи підрізала їх Чорновол, господар
позашляховика не помітив, але «покупці» нібито погналися за нею саме через те. А він,
наляканий, весь час перебував на сидінні позаду. Хто при цьому давав задній хід і таранив авто
журналістки, якщо двоє «покупців», як видно на реєстраторі, вже вискочили із джипа,
лишається загадкою…
Неважко помітити, що ця версія геть не тримається купи. Тим паче, вже 28 грудня
міліція відрапортувала: затримано мешканця Дніпродзержинська, котрий приїздив купувати
зазначений Porsche. І він уже зізнався в побитті Тетяни. Ось тільки цього разу не було ані імен,
ані докладної інформації. Її немає і досі. Хоча важливо було б дізнатися: якщо це один із двох
нападників, то хто другий і чому сидять за ґратами ще мінімум четверо осіб? Але МВС
коментарів не дає.
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І тут важливим бачиться саме факт затримання в перші-таки дні після інциденту всіх
поспіль, на кого лише виводили контакти, здобуті завдяки викладеному в мережі
реєстраційному номеру джипа. Здається, вітчизняна міліція вже не вміє працювати інакше.
Можна тільки підозрювати, про що (і як) говорять зараз із затриманими слідчі на допитах.
Критерій тут може бути тільки один: відкриті свідчення у вільному судовому процесі. В
інтересах як опозиціонерів, так і Тетяни – домагатись, аби він відбувся якнайшвидше.
Тим часом резонанс від побиття Чорновол, зокрема й міжнародний, зовсім не перервав
кампанії залякування протестувальників. Від 26 грудня спалено чи пошкоджено щонайменше
п’ять приватних автомобілів, у різних містах побито сімох активістів (одного, в Житомирі, –
вже вдруге), серед яких і народний депутат від «Свободи» Андрій Іллєнко, зафіксовано чотири
випадки пошкодження дверей чи биття вікон у домівках. Справа Тетяни Чорновол –
найгучніша, але тільки одна з багатьох. Щоправда, по-своєму унікальна, бо в ній є хоч якісь
затримані (інша річ, наскільки обґрунтовано). Те, що в решті випадків міліція виявляється
«безсилою», яскраво показує: нинішня кампанія терору має принаймні пасивну підтримку
структур, які в Україні чомусь усе ще називаються правоохоронними.
http://tyzhden.ua/Politics/98490
Особенности украинского майдаунизма
Евгений Коротков, «Рабочая газета»
За последнее время в «Рабочую газету» пришла критическая масса писем читателей с
почти одинаковыми вопросами, смысл которых можно объединить в один: почему Украину уже
второй раз майданит, а Россию не майданило ни разу?
Вопрос, что называется, назрел, если его задали одновременно – буду точным – 18
человек (за 15–20 дней) из разных, порой даже географически и идеологически
противоположных, регионов – из Донецка и Львова, например.
Попробую ответить просто, хотя философы утверждают, что простых вопросов не
бывает.
Чтобы было уж совсем понятно, обозначим несколько точек отсчета, от которых надо,
образно говоря, плясать. Первая, конечно, и главная – форма правления в пока условном
государстве Украина. Заметьте, любезные читатели «РГ», уже 20 с лишним лет условном…
Итак, мы имеем в Украине не республику, не демократию, не автократию, а
клептократию, сиречь – власть воров. Отталкиваясь от этого весьма точного древнегреческого
термина, выходим на первый вывод, которого не сделал Леонид Кучма в своей знаменитой
книге «Украина не Россия»: в Украине не было лидера, который бы придавил воровскую
вольницу, как это сделал Путин в России. Вспомните общеизвестные факты, а именно
«семибоярщину» в России. Как только Путин пришел к власти, он ее использовал по
государственному назначению – прижал воров и отогнал их от государственной кормушки.
Имена-то на слуху: удравшие за бугор Гусинский и Березовский; отсидевший 10 лет и ныне
освобожденный Ходорковский. Тем самым Путин освободил государственную политику от
влияния олигархата – оставшиеся на свободе миллиардеры осознали, что лучшая форма
российского патриотизма заключается не в журавле политики, а в синице дохода. Так что
попытка «Болотного Майдана» в Москве осталась без их денежного внимания, а финансовое
влияние так называемых неправительственных фондов, в основном из США, Владимир
Владимирович отсек сразу. Конечно, что-то там долларовое капает для особо выдающихся
демокрастов и либерастов, но не более чем на уровне подкормки. В режиме аквариума. А
последний из олигархическо-политических могикан России – господин Прохоров вошел было в
политику, но теперь не знает, как выйти: хлопотно, расходно, безрезультатно.
Россия в результате поперла вперед и вверх, что США и Европу страшно раздражает.
Украина поперла назад и вниз, что США и Европу страшно радует.
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А вот радует ли такой расклад народ Украины, не волнует никого. Ни США, ни Европу,
ни украинских олигархов, ни украинскую же власть. Впрочем, последнее в корне неправильно,
а правильно будет так – ни олигархическую власть.
Пока Путин шерстил зарвавшихся воров, наши воры нежились в режиме оранжереи, в
которой и доныне пребывают. Вот вам, любезные соотечественники, общеизвестный факт:
активы украинских олигархов составляют около 80 процентов ВВП Украины. Оно бы и ничего,
только бы радоваться за наших жирных карасей, да вот какая загвоздка: огромное количество
этих самых активов находится за границей и не имеет никакого влияния на бюджет страны.
Вот тут мы подошли к самому «ливеру» майдаунизации Укра-ины: закордонные активы,
счета, дома, владение закордонными производствами позволяют США и Западу легко
управлять нашим украинским олигархическим кодлом. Стоит только стране, то бишь ЛЮБОЙ
по персоналиям, но все равно олигархической по сути власти, слегка взбрыкнуть, как она
немедленно получает кнутом между ушей. Олигархам популярно объясняют, что если уж они,
представители самой демократичной демократии, у Каддафи все отобрали, вплоть до страны и
жизни, значит, и у вас все отберем, ежели не будет по-нашему. А «по-нашему», поамериканскому-европейскому, означает в переводе на украинский «Геть від Москви!» Отсюда
вытекает кормление и выращивание украинского нацизма, и «раз Майдан, два Майдан», и
подкормка клинических идиотов в депутатстве, и полное зомбирование населения через ВСЕ
захваченные Европой и США СМИ, и неприкрытое «консультирование» как власти, так и
оппозиции в посольстве США. Причем с непременным уверением в уважении к суверенному
государству Украина.
Что мы имеем фактически на текущий момент? Майдан №1 произошел как внутренний
олигархический переворот против «семьи» Кучмы. Майдан №2 планировался как переворот
против «семьи» Януковича, но стартовал слишком рано, типичный фальстарт. Суть Майдана
№2 лежит на поверхности. «Де-юре» состояние Александра Януковича, старшего сына
президента, составляет 510 миллионов долларов. «Де-факто» «семья» контролирует
значительно большее состояние, чем Ринат Ахметов. А Ахметов, как мы помним, олигарх №1 в
Украине. Оно бы все ничего, плодитесь, как говорится, и размножайтесь, но семейка Януковича
живет по Петру Вяземскому: «По жизни так скользит горячность молодая и жить торопится и
чувствовать спешит». Все основные государственные должности забили своими людьми, через
которых давят на бизнес других воров. А это «западло»!
Вот вам, соотечественники, вкратце и вся якобы политика якобы государства Украина.
http://rg.kiev.ua/page5/article29663/
Почему Кличко не было на форуме в Харькове
«Взгляд»
В Харькове прошел форум Евромайданов. Активное участие в нем принимала
творческая интеллигенция: писатели Сергей Жадан, Андрей Кокотюха, братья Капрановы. А
вот лидер УДАРа Виталий Кличко, который анонсировал свое участие в мероприятии, не
приехал. Интересно почему?
Официально в УДАРе ничего по этому поводу не говорят. Впрочем, и без этих
пояснений ясно: оппозиционеры опять не договорились о выдвижении единого кандидата в
президенты. А ведь это ультиматум Евромайдана к политикам!
«Кличко, как самый рейтинговый оппозиционный лидер, хотел избежать обвинений в
том, что форум проводился, дескать, специально под его президентскую кампанию, – считает
директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
По мнению эксперта, хотя формально «оппозиционерам и приходится держаться друг
друга, но объективные противоречия и конфликт интересов между ними неуклонно нарастает».
Вместе с тем они понимают, что им пора прекратить интриги и определиться.
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Пока единственным лидером оппозиции, который однозначно заявляет о своем участии
в президентской гонке, остается Виталий Кличко. А «Батькивщина» продолжает заявлять о
выдвижении Юлии Тимошенко, которая сидит в тюрьме и в выборах участвовать не сможет.
«Кличко хотел бы отойти от Яценюка и Тягнибока, но ему приходится считаться с
партнерами по оппозиции, поскольку у него не хватает собственных ресурсов для борьбы в
президентской гонке. Отсюда появилась идея так называемой лестницы кандидатов, которые
пойдут на выборы от имени оппозиции, – считает директор Киевского центра политических
исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – В соответствии с этой идеей первым
претендентом на роль единого кандидата называют Юлию Тимошенко, которая участвовать в в
выборах не сможет. Затем следует Виталий Кличко. Если он выбывает из президентской гонки,
вместо него баллотируется Арсений Яценюк. А если и у него не получится, Олег Тягнибок».
Погребинский считает, что подобное ноу-хау позволяет показать людям на Евромайдане,
что политики способны договориться и выдвинуть единого кандидата.
«Она на руку Виталию Кличко и Арсения Яценюка вполне устраивает, особенно если он
сам поможет снять Кличко с выборов», – говорит эксперт, напоминая, что именно фракция
«Батькивщина» инициировала поправку в Налоговый кодекс, в соответствии с которым
кандидатуру Кличко могут снять с выборов, признав непостоянно проживающим на территории
нашей страны.
Напомним: супертяжеловес имеет вид на жительство в Германии, где у него дом и семья.
http://vz.ua/novosti/politika/pochemu_klichko_ne_bylo_na_forume_v_kharkove

Інтернет-ЗМІ
Владимир Рыбак: «Пленарная неделя 14-17 января является решающей»
Вечерние Вести.ua
Пленарная неделя с 14 по 17 января 2014 г. является решающей в работе третьей сессии
Верховной Рады Украины седьмого созыва. Об этом заявил спикер ВР Владимир Рыбак сегодня
на заседании согласительного совета депутатских групп и фракций ВР, передает корреспондент
РБК-Украина.
"Согласно календарному плану, пленарная неделя с 14 по 17 января является решающей
в работе третьей сессии Рады седьмого созыва. Эта неделя является решающей... в соответствии
с принятым постановлением ВР, которое было принято конституционным большинством,
нардепы должны были до 8 января 2014 г. внести предложения к проекту бюджета дна 2014 г...
Комитет по вопросам бюджета совместно с правительством Украины должны были наработать
эти предложения, чтобы 16 января парламент имел возможность принять этот бюджет в целом",
- заявил Рыбак.
http://gazetavv.com/news/policy/106477-rybak-plenarnaya-nedelya-14-17-yanvaryayavlyaetsya-reshayuschey-v-rabote-tretey-sessii-vr.html
Олександр Єфремов: «Опозиція свідомо розвалює державу»
Українська правда
У ПР вважають, що опозиція свідомо розвалює державу.
Про це на погоджувальній раді заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов,
коментуючи вимоги лідерів опозиційних фракцій.
Він сказав, що ПР готова працювати у складі будь-яких комісій, якщо вважатиме, що їх
діяльність дасть результат.
"Складається враження, що наші колеги свідомо або несвідомо роблять все можливе для
розвалу нашої держави. В мене вже така думка, що це робиться свідомо, і чия воля виконується
– мені складно відповісти", - підкреслив Єфремов.
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Стосовно незастосування закону про амністію голова провладної політсили зазначив, що
свого часу звертав увагу опозиційних лідерів на те, що цей законопроект "не несе юридичної
складової і не дасть механізмів для його використання".
"Тепер вони вимагають, щоб прокурор відзвітував по закону, який вони самі ухвалили в
такому вигляді", - відзначає він.
Як відомо, раніше генпрокурор Пшонка заявляв, що не знає, як виконувати закон про
припинення переслідувань учасників мирних акцій. Пізніше стало відомо, що опозиція та
Генпрокуратура створять спільну робочу групу для створення механізму реалізації цього
закону.
Єфремов також розкритикував опозицію за вимогу до президента Віктора Януковича
щодо звільнення уряду.
"Я взагалі не розумію, що можна обговорювати й приймати з цих вимог", - заявив він.
http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/13/7009403/
Оппозиция заблокирует Раду, если ее требования не будут выполнены
MIGnews.com.ua
Оппозиция вызывает в Верховную Раду Генерального прокурора Виктора Пшонку, в
противном случае намерена блокировать парламентскую трибуну. Об этом в ходе заседания
согласительного совета заявил председатель фракции "УДАР" Виталий Кличко, передает
корреспондент MIGnews.com.ua.
От имени лидеров трех оппозиционных фракций Виталий Кличко заявил, что принимать
участие в согласительном совете они не будут и намерены блокировать парламентскую
трибуну, если в Верховную Раду не придет Генпрокурор и не будет отправлен в отставку
министр внутренних дел Виталий Захарченко.
При этом он протянул спикеру парламента Владимиру Рыбаку требование отправить в
отставку министра внутренних дел Захарченко, адресованное Президенту Виктору Януковичу.
"Оппозиция принимать участие в согласительном совете не будет… Передайте это
Президенту…Приглашать его в парламент нет смысла… Мы настаиваем, чтобы завтра
Генпрокурор Пшонка пришел в Верховную Раду и отчитался, почему не выполняется закон,
почему продолжаются политические преследования. Если эти требования не будут учтены,
Верховная Рада работать в нормальном привычном режиме не будет", - заявил Кличко.
Также оппозиция требует создать ВСК по расследованию резонансных событий на
Майдане и настаивает на том, чтобы расформировать спецподразделение "Беркут".
В свою очередь, председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов отметил,
что для создания ВСК нужно, чтобы парламент работал.
"Паломничество в парламенте недопустимо, в парламенте законотворчеством нужно
заниматься… Если хотят ходить на Майдан и делать демарши, пусть слагают свои депутатские
полномочия", - сказал Ефремов.
"Наша фракция будет делать все возможное, чтобы основные законы в нашем
государстве принимались вовремя и качественно. А что касается заявления Кличко (по четырем
требованиям – ред.), то это его личная точка зрения, и пусть он попытается ее аргументировать
и отстоять", - отметил Ефремов.
Стоит отметить, что проект Госбюджета на 2014 год будет рассмотрен на этой
пленарной неделе. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Владимир
Рыбак.
"Эта неделя для нас очень ответственна, поскольку нужно рассмотреть проект бюджета
на 2014 год… По договоренности до 8 января депутаты должны были внести свои предложения
и замечания к этому документу. Комитет по вопросам бюджета вместе с правительством
должны были отработать все предложения и замечания до 16 января, чтобы мы могли
рассмотреть его в сессионном зале и принять в целом", - заявил Рыбак.
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Партии "УДАР", "Свобода" и "Батькивщина" призывают Генерального прокурора
Виктора Пшонку предоставить Верховной Раде отчет о ходе расследования дела об избиении
журналистки Татьяны Черновол и других нападений на активистов Евромайдана.
http://mignews.com.ua/ru/articles/152819.html
Коррупция убивает. Харьковская трагедия объективно
ОстроВ
Пока в Киеве бушевали политические страсти, в первой украинской столице случилось
масштабное ЧП с трагическими последствиями. В результате масштабного пожара на
ювелирном заводе в Харькове погибли 8 человек. Шестеро нашли смерть в огне. Двое
разбились, когда попытались спрыгнуть из окон. Город был потрясен ужасной новостью.
Это кошмарное видео наглядно иллюстрирует то, как коррупция в Украине уносит
человеческие жизни. Очевидец трагедии зафиксировал, как люди вылезают из окон горящего
здания, спасаясь от огня, и не получают помощь от пожарных. У борцов с огнем нет ни лестниц
нужной длины, ни тентов, ни подушек для того, чтобы спасти прыгающих людей. Все, что они
могут - поливать пламя водой, но этого оказывается недостаточно. Один человек срывается и
падает с высоты четвертого этажа, второму удается слезть по кондиционеру на третий этаж.
Упавший мужчина разбился насмерть.
Двое погибших не смогли спастись, потому что в полуторамиллионном городе у
пожарных вовремя не нашлось куска брезента и 40-метровой лестницы. В другой стране люди,
попавшие в подобную ситуацию, могли бы выжить, но в Украине деньги, которые могли бы
быть потрачены на новые пожарные машины и тенты, уходят на вертолеты для Януковича,
откаты на тендерах, празднование годовщины Стахановского движения или тратятся на
лавочки для харьковского метро по цене "Ланоса" .
Да-да, коррупция - это не просто взятки гаишникам и купленные экзамены в вузе. Это
еще и смертельная угроза. Потому что у пожарных не хватает лестниц, а в больнице необходимого реанимационного оборудования. Потому что в критический момент вам не
помогут из-за того, что министр Табачник заказывал у Хорошковского учебники по 200 грн, а
Александр Янукович продавал государству уголь в 3 раза дороже рыночной цены.
Для сравнения приведем простые цифры. Цена одной пожарной машины с 30-метровой
лестницей - 270 тысяч долларов. Общая стоимость автопарка мэра Харькова Геннадия Кернеса
- около 2,5 млн долларов. Выводы делайте сами.
Погибших, впрочем, мог спасти обычный кусок копеечного брезента, который бы не
стоил городской казне ничего. Его вполне можно применять, когда необходимо спасать людей,
прыгающих с высоты 8-10 метров. Если высота больше - подойдет специальный батут для
таких случаев. Вот как на этом видео. Такие подушки могут спасать людей, падающих с высоты
10 этажа. Но у харьковских пожарных нет и такого простого приспособления.
Погибшие харьковчане могли бы быть спасены так же легко и непринужденно, как
люди, прыгающие с сопоставимой высоты на этом видео. Цена такого «куба жизни» составляет
около 40 000 грн.
Именно этих 40 тысяч грн. и не хватило, чтобы спасти людям жизни. Украинский
мегаполис не смог найти такие деньги. Не смогло вовремя найти их и украинское
правительство. Зато в срочном порядке нашло их теперь. Заботливый Николай Азаров
пообещал выделить семьям восьмерых погибших по 100 тысяч гривен.
Только вдумайтесь в происходящее. 800 тысяч гривен «похоронных» - цена 20-ти
спасательных подушек. Двадцати! Это по 2-3 подушки на один район города. Можно было
потратить деньги один раз и забыть о проблеме на много лет. Но для украинского
правительства это непосильная задача. Оно начинает действовать только тогда, когда гром уже
грянул. Вместо того, чтобы лечить больного – оплачивает ему пышные похороны.
Помочь решить проблему нехватки спасательных средств могли и городские власти.
Харьков мог бы сделать подарок пожарникам в интересах своих горожан, раз уж в городе так
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остро стояла проблема нехватки специальных подушек. Но ни губернатор Добкин, ни мэр
Кернес не подумали об этом. Вместо этого Добкин зубоскалил в Фейсбуке, хвалил Задорнова за
шутки про еврохохлов и собирал деньги на памятник Ленину в Киеве. На истукан советскому
вождю харьковский губернатор в декабре лично пожертвовал 100 тысяч гривен. Это цена двух
спасательных подушек, которых у города не было, и которые были необходимы для спасения
людей. Работники сгоревшего завода, думаю, предпочли бы выжить, а не сооружать очередной
коммунистический идол в Киеве во имя пиара своего губернатора.
При таких обстоятельствах, 8 января Добкин и Кернес стали немного убийцами. Не со
зла, но по халатности. Как и глава МЧС Михаил Болотских, у которого в министерстве такой
бардак. Как говорится в таких случаях - Sad but true (горькая правда).
К слову, трагедия в Харькове – не единственный подобный случай. Минувшей осенью
жертвами украинской коррупции стали жители Макеевки Донецкой области. 15 сентября в
одной из макеевских многоэтажек вспыхнул пожар, и жители вынуждены были прыгать на
землю с 7 этажа, не дождавшись помощи пожарных. Разумеется, в Макеевке тоже не оказалось
«Куба жизни» и пожарных машин с высокими лестницами, поэтому люди получали тяжелые
травмы и умирали.
Пресс-служба украинского МЧС пишет, что и макеевчане и харьковчане погибли в
результате пожара. На самом деле это не совсем правда – некоторые из них погибли из-за
коррупции. Их убили откаты и пиленые тендеры, глупость харьковского руководства и
подлость украинского правительства, которое находит деньги на полную экипировку для
сотрудников «Беркута», но не может найти средства для экипировки пожарных команд. Если
вы все еще думаете, что коррупция – это что-то, что не касается большинства украинских
граждан, пересмотрите видео из Харькова еще раз. И хорошенько подумайте, есть ли
спасательные подушки и пожарная машина с длинной лестницей в вашем городе, прежде чем
бросать в следующий раз бюллетень в избирательную урну.
http://www.ostro.org/general/society/articles/434793/

Блоги
Геннадій Москаль: «Чи має право Беркут носити шапки-маски (Документ)»
glavkom
Не втомлююся нагадувати, що згідно міліцейського статуту, забороняється бити
громадян, що порушують закон, "кийком по голові, шиї, ключичній ділянці, животу, статевих
органах".
Крім того, зауважу: так звані "шапки-маски", згідно відомчого наказу МВС, мають право
застосовувати виключно співробітники спецпідрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю (БОЗ) "Сокіл". Оскільки особи, які працюють у цьому підрозділі, зараховуються на
службу відповідними наказами під грифом “таємно” і при проведенні спецоперацій зобов’язані
закривати обличчя, використовуючи шапки-маски.
Інших законів чи нормативно-правових актів щодо використання шапок-масок на
сьогодні в Україні не існує.
Детальне юридичне обгрунтування.
14.08.2013 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 594 “Про формений
одяг працівників міліції”, в якій зобов’язав МВС розробити й затвердити “правила носіння
форменого одягу та знаків розрізнення особами начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, які мають спеціальні звання міліції”.
Однак до теперішнього часу “Правила носіння форменого одягу та знаків розрізнення
особами начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які мають спеціальні
звання міліції” не розроблено, а діючий Наказ МВС від 5 грудня 2003 року № 1489 “Про
затвердження Положення про забезпечення речовим майном осіб начальницького і рядового
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складу органів внутрішніх справ і військовослужбовців внутрішніх військ МВС України”
Міністерством юстиції України від 24 червня 2010 року скасовано.
— Згідно з відповіддю Міністерства юстиції України, нормативно-правові акти, що
регулюють питання забезпечення речовим майном осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ і військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, в МІНЮСТІ
НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ, — заявляє нардеп Геннадій Москаль. — Згідно з постановою Кабміну
від 14.08.2013 року № 594 “Про формений одяг працівників міліції”, розроблені описи та зразки
форменого одягу та знаків відрізнення осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, які мають спеціальні звання міліції, а саме, розроблені описи і зразки:
Шапки-маски зимової та шапки-маски літньої.
Шапка-маска зимова
Шапка-маска з трикотажного напіввовняного полотна з еластаном чорного кольору, з
прорізами для очей та рота.
Шапка-маска з трикотажного бавовняного полотна з еластаном чорного кольору, з
рухомою передньою частиною для маскування нижньої частини обличчя.
На сьогоднішній день є діючий наказ МВС, яким затверджено те, що шапки-маски
використовуються спеціальними підрозділами міліції “Сокіл”, оскільки особи, які працюють у
цьому підрозділі, зараховуються на службу відповідними наказами під грифом “таємно” і при
проведенні спецоперацій зобов’язані закривати обличчя, використовуючи шапки-маски.
Інших законів чи нормативно-правових актів щодо використання шапок-масок на
сьогодні в Україні не існує.
Єдиний зареєстрований у Міністерстві юстиції нормативно-правовий акт — це Наказ
МВС № 404 від 28.07.1994 року “Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції
України”, де вказано, що патрульно-постова служба міліції включає: особовий склад служби
охорони громадського порядку; територіальних і транспортних підрозділів органів внутрішніх
справ; підрозділів міліції особливого призначення “Беркут”.
У статтях 141-144 Статуту патрульно-постової служби міліції України сказано:
“Патрульний (постовий) повинен звертатися до громадян з повагою на “Ви”, свої вимоги і
зауваження викладати в переконливій формі. При зверненні до громадянина він повинен
привітатися з ним, після чого, приклавши руку до головного убору, назвати йому своє
прізвище, звання та пред'явити на його вимогу службове посвідчення і повідомити мету
звернення. Якщо до патрульного (постового) звертаються громадяни, він також зобов'язаний
прикладати руку до головного убору, уважно вислухати і вжити заходів за їхніми заявами, а в
необхідних випадках пояснити, куди слід звертатися для вирішення поставленого питання.
142. На вимогу народних депутатів, посадових осіб і громадян патрульний (постовий)
зобов'язаний назвати своє прізвище, місце роботи і пред'явити службове посвідчення.
143. В поводженні з громадянами недопустимі:
а) зверхній тон, грубість, зарозумілість;
б) іронічне або неввічливе викладення зауважень;
в) вирази або репліки, які ображають людську гідність;
г) погрози, повчання і несправедливі докори;
д) пред'явлення незаслужених звинувачень;
е) погрозливі чи ображаючі жести або знаки.
144. У розмові з громадянами працівники міліції повинні виявляти спокій, витримку і
розсудливість. Вони не повинні відповідати грубістю на грубість і у своїх діях керуватися
особистими неприязними почуттями.
Коли порушник на зроблені йому зауваження реагує збуджено, необхідно дати йому час
заспокоїтись і попросити пояснення з приводу його невірних дій. Роз'яснити неправомірність
його поведінки з посиланням на відповідні закони, постанови та інші нормативні акти. Тільки
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після цього може бути прийнято рішення про складання протоколу, накладення штрафу на
місці, доставляння порушника у міліцію або можливість обмежитись зауваженням”.
Згідно зі статтею 211 Статуту патрульно-постової служби міліції України:
“Забороняється завдання ударів кийком:
— гумовим — по голові, шиї, ключичній ділянці, животу, статевих органах;
— пластиковим типу “тонфа” — по голові, шиї, сонячному сплетінню, ключичній
ділянці, низу живота, статевих органах, нирках, копчику”
Будь-яких інших нормативно-правових актів, зареєстрованих у Мінюсті України, які б
регламентували діяльність міліції особливого призначення “Беркут” немає.
Також відсутні будь-які закони України й нормативно-правові акти, які регламентують
носіння масок-шапок співробітниками спецпідрозділу “Беркут” та іншими, крім працівників
спецпідрозділу “Сокіл”.
З цих причин я звернувся до Кабміну України, Генерального прокурора, МВС із
вимогою вжити негайних заходів щодо заборони використання масок-шапок працівниками
міліції. Крім того, я зажадав забезпечити спілкування міліції з громадянами виключно на
підставі статей 141-144 Статуту патрульно-постової служби міліції України.
http://glavcom.ua/articles/16722.html
Анатолій Гриценко: «Чи поведе Яценюк людей на Банкову?»
glavkom
Повернувся з нічного Майдану. Майдан живе! Людей, правда, помітно меншає. Біля
сцени 40-70, загалом до 100 осіб уночі. Решта відпочивають у наметах і будівлях. Половина
наметів за межами барикад, що на Хрещатику - пустують вже кілька тижнів поспіль, я їх давно
пропонував згорнути, але Рада Майдану ніяк не прийме рішення. Помітно, що люди стомилися,
хоча налаштовані досить рішуче.
З учорашнього Віче найбільше запам'ятали оголошений Яценюком ультиматум
Януковичу і анонсований похід на Банкову 22 січня. Люди готові допомогти Арсенію
Петровичу пробитися до кабінету Президента, аби змусити його виконувати «закон про
амністію». Я не став їх розхолоджувати, але сам не впевнений, що Яценюк поведе колону на
Банкову, як пообіцяв, через 10 днів. Хоча б тому, що 22 січня - свято, День Соборності, тож
кабінет Януковича напевно буде пустим...
http://glavcom.ua/articles/16720.html

Телебачення і радіомовлення
Перше в новому році народне віче зібралося на Майдані
УТ-1, Підсумки тижня
Перше в новому році народне віче на Майдані. У центрі столиці зібралися тисячі людей.
Розпочали зі спільної молитви за Україну. Потім зі сцени лідери опозиції та громадські діячі
оголосити план подальших дій. Депутати пообіцяли вирішити в парламенті чотири завдання.
Зокрема, ліквідувати на законодавчому рівні підрозділи спецпризначенців та скоротити видатки
на правоохоронні відомства. Крім того, знову закликали до всеукраїнського страйку.
У справі "васильківських терористів" СБУ спрацювала на випередження
У справі "васильківських терористів" СБУ спрацювала на випередження. У спецслужбі
пишаються, що уперше злочин вдалося розкрити на стадії підготовки, а не розслідувати його
вже після скоєння. Й додають: зловмисники керувалися політичними мотивами. Про це
свідчать вилучені речові докази, зокрема листівки із закликами до тероризму. Так званих
"васильківських терористів" Служба безпеки затримала у серпні 2011-го. За версією слідства,
вони готувалися підірвати пам'ятник Леніну в Борисполі під час святкування Дня незалежності.
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У п'ятницю Святошинський райсуд позбавив їх волі на 6 років. Утім Володимир Шпара, Ігор
Мосійчук та Сергій Бевза своєї провини так і не визнали. Під судом спалахнули сутички між
активістами та "Беркутом". Вирок прокурори вважають зам'яким і збираються його
оскаржувати.
Володимир ПОРОДЬКО, заступник голови Служби безпеки України: В даному випадку,
це 1й факт коли діяння припинене на стадії готування. Друга особливість полягає в тому, що
при терористичних актах, основна мотивація - корислива складова. У даному прояві вперше,
спонуканням до вчинення таких дій - політичні мотиви. Вони були зафіксовані у матеріальних
носіях, які були вилучені під час проведення першочергових слідчих дій.
Костянтин КУЛАКІВСЬКИЙ, державний обвинувач: Винесений судом вирок є занадто
м'яким. Позиція державного обвинувачення була: призначити кожному із підсудних близько 9ти років позбавлення волі. У зв'язку з цим я буду оскаржувати даний вирок у апеляційному
порядку.
Глава ВСУ попросил милицию защитить судей
Интер, Подробности недели
Судьи боятся и просят о защите. Глава Верховного суда Украины обратился к
правоохранительным органам с просьбой усилить защиту судей. Принять меры по их правовой
и физической защите просят судьи и у Верховной Рады.
Причина - участившееся в последнее время количество случаев давления на суд с
помощью массовых акций, также частыми являются угрозы и оскорбления в адрес судей и их
родственников. Особенно служители Фемиды обеспокоены последними событиями, которые
произошли в Киево-Святошинском суде, когда по отношению к судье применили физическое
воздействие.
Ярослав РОМАНЮК, председатель Верховного Суда Украины: Група осіб
незадоволених процесуальним рішенням суду замість того, щоби вдаватися до законного
процесуального способу оскарження цього рішення у встановленого законом порядку зробила
спробу вчинити фізичну розправу над суддею. Я звертаюся до керівників правоохоронних
органів держави з тим щоби забезпечити нормальне функціонування судових установ держави.
з тим щоби забезпечити надійний захист суддів та членів їхніх сімей.
На Майдане прошло очередное вече
На Майдане Незалежности в Киеве провели очередное Народное Вече.
Со сцены выступили лидеры оппозиции. Традиционно говорили о евроинтеграции и
делились планами на ближайшее время. В частности, создать парламентскую комиссию для
расследования всех инцидентов, в которых пострадали люди. Отдельная инициатива переименовать спецподразделения "Беркут" и "Грифон". Поскольку, эти названия они
посчитали агрессивными. Варианты новых - более мирных названий - не озвучили. А еще предложили сократить финансирование государственных и правоохранительных органов в
Украине. Кроме того, решили просить помощи за океаном, отправить делегацию в США.
Арсений ЯЦЕНЮК народный депутат Украины: США готові надати всіцілу підтримку
українському народу, який мирно бореться за свої права. І ми відправляємо до США Бориса
Тарасюка, який виступить від імені Майдану.
Правда о чем конкретно будут просить - на Майдане не уточнили.
В Харькове митинговали сторонники президента и Партии регионов
Второй день митингуют в Харькове. Еще вчера в центр города вышли сторонники
президента и Партии регионов.
А сегодня днем на улице Пушкинской, у памятника Ярославу Мудрому, представители
форума Евромайданов решили устроить свою акцию. Чтобы между политическими
оппонентами не возникло конфликтов, их разделил кордон милиции. Сторонники gрезидента
рассказывали своим визави о негативных последствиях подписания соглашения с ЕС. В ответ
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им кричали - "Мы вас не слушаем!" и "Ганьба!". Вскоре в их сторону полетели петарды и
дымовые шашки.
Пострадавших нет. Троих хулиганов задержали. Оба митинга продолжались несколько
часов, после чего их участники - разошлись.
Олександр Палій: «Переяславська рада – це перша точка, від якої почалося
вповзання у Московію»
Радіо Свобода, Ваша Свобода
Гості «Вашої Свободи»: Цього місяця, 18 січня (а за тодішнім календарем це було 8
січня), виповнюється 360 років від дня Переяславської ради, наслідком якої стала інтеграція
українського гетьманату до Московського царства, а згодом – Російської імперії. Через 360
років українська влада також взяла курс на зближення із Москвою, надавши їй перевагу перед
євроінтеграцією. Про історичне значення Переяславської ради та її політичну актуальність з
огляду на останні українсько-російські домовленості Радіо Свобода спілкувалося з політичними
експертами та істориками Євгеном Магдою та Олександром Палієм.
Дмитро Шурхало: У 1654 році відбулася Переяславська рада, коли Військо Запорізьке
склало присягу московському цареві. Масштаби події зображували по-різному в різні часи.
Одні казали, що це була якась пересічна подія, таких рад було багато, а інші казали, що це
взагалі була головна подія не лише 17 століття, але й кількох століть.
Олександр Палій: У цій раді, як Ви кажете,«знаменитій», взяло участь менше 260 людей.
Тобто, у той день присягнуло Московії. Абсолютна більшість війська, по-перше, не брала
участі, по-друге, не присягала. Я вже не кажу про таких визначних полковників, як Іван Богун,
Іван Сірко і безліч інших, які просто відмовились присягати московському цареві. І на них, так
би мовити, дія цього не поширювалася.
А щодо масштабу цієї ради, то треба сказати, що її наслідки проіснували рівно 2,5 роки.
До так званого Віленського перемир’я 1656 року. Це було таке перемир’я, на якому Московія
всупереч інтересам України, не проконсультувавшись з Україною, з гетьманом Хмельницьким,
пішла на перемир’я з Польщею.
– Делегатів від гетьмана не пустили на цю нараду.
Олександр Палій: Справа навіть не в тому. А в тому, що Україна вступала у військовий
союз з Московією заради боротьби з Польщею. Як тільки ця боротьба з Польщею припинялася,
то припинявся весь сенс існування цього союзу. І тому ми бачили, що потім була ціла низка
рад: і Гадяцька угода 1658 року, і інші угоди, які перекреслили цю Переяславську раду.
– Мені здається, що якраз Гадяцька угода виявилася значно менш тривалою, ніж
Переяславська угода.
Олександр Палій: Ні. Я ж Вам кажу, що Переяславська угода закінчилася 1656 року. А
Гадяцька угода закінчилася у 1660-у, тому що були укладені нові угоди Слободищенський
трактат на основі Гадяцької угоди.
Можна сказати, що Переяславська рада – це перша точка, від якої почалося це вповзання
у Московію. Але робити її якоюсь супермасштабною, суперподією – тоді справді було безліч
козацьких рад, у яких брало участь усе військо, було безліч так званих «чорних» рад, на яких
взагалі навіть населення запрошували, не тільки козаків, і запорожців, і так далі. Тому це один
епізод, який підштовхнув до низки інших з Московією речей.
Але це всього-на-всього епізод, і епізод для України достатньо похмурий. Як Ви
згадаєте, наприклад, Тараса Шевченка: «Якби-то ти, Богдане п'яний, Тепер на Переяслав
глянув! Упився б! здорово упивсь!». І: «біля серця приспала». Тобто оцінка була українською
громадськістю всіх цих угод з Московією достатньо радикальна і критична ще у 18-19
століттях.
– Але, з іншого боку, через 110 років після Переяславської ради, тобто 1764 року, вже
була скасована Гетьманщина в Україні. Катерина ІІ на останнього гетьмана Кирила
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Розумовського натиснула. Це теж дуже цікава подія. Дуже швидко від цієї події, як каже пан
Олександр, яка нібито і не така важлива і не така масштабна була, адже 110 років в історичному
масштабі – не так багато часу, що дійшло взагалі до того, що посади гетьмана не стало на дуже
тривалий час.
Євген Магда: Я розумію, що можна проводити багато аналогій. Але все ж таки давайте
визначимо кілька реперних точок.
Переяславська рада насамперед у радянській історіографії підноситься, тому що участь
Богдана Хмельницького. І потім Богдан Хмельницький в інтересах російської, радянської
ідеології, а ми знаємо, що історія – це ідеологія, спрямована вглиб, виступав у ролі історичного
персонажа, який привів Україну до союзу з Московією, без якого, мені здається, складно було б
говорити про Російську імперію як таку.
– Так. Взагалі йому пам’ятник поставили ще до радянської влади. У центрі Києва біля
Софіївського собору.
Євген Магда: Я ж і кажу, що російська і радянська історіографія Богдана Хмельницького
сприймали виключно позитивно.
При цьому за дужки виноситься багато фактів. Скажімо, той факт, що переговори йшли
фактично під час усього періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. І тут,
до речі, цікава аналогія з сучасними подіями, що Хмельницький намагався шукати певного
патронажу і в Московії, і в Оманській імперії.Він шукав сильнішого покровителя. Це для
середини 17 століття це нормальний процес.
– Зараз це багатовекторність називається. І теж кажуть, ніби нормальний процес.
Євген Магда: Справа не лише у багатовекторності.
Олександр Палій: Як він шукав цього так званого «покровителя», то це було схоже
трішки на шантаж.Він до Московії казав: якщо ви зараз не вступите у війну з Польщею за свої
смоленські землі, то ми з вами вступимо у війну з татарами за ваші землі. Тут був також і
шведський, коли була Тридцятилітня війна.
– Мені це нагадало аналогію, як Україна інтегрувалися в минулому році у Європу:
давайте 160 мільярдів, а в іншому разі ми будемо інтегруватися в інший бік.
Євген Магда: Все ж таки ситуація була трішки інша, тому що Україна не була в
нинішніх історичних кордонах, але сам факт Переяславської ради цікавий тим, що в 1954 році
на честь 300-річчя від Переяславської ради Крим було передано від Російської Федерації до
складу України. Так би мовити, «від нашого столу – вашому столу».
Олександр Палій: Після того, як звідти виселили татар, кому його було передавати?
Євген Магда: Ні. Ми зараз оцінюємо історичну подію як таку.
Про що це нагадує? Про те, що Україна в нинішніх адміністративно-територіальних
кордонах – їй всього 60 років.Це надзвичайно молода держава. У цій території я маю на увазі.
Олександр Палій: Це не зовсім так. Дивіться, УНР, наприклад.
– Справді, Крим став частиною УРСР у 1954 році. Як тоді казали, «в ознаменування
об’єднання».
Олександр Палій: Ну і що?
Євген Магда: Але ж і Буковина, і Галичина тоді ж не належали...
Олександр Палій: Крим належав у Середньовіччі до Київської держави більше, ніж до
Російської імперії.
– Крим і до Османської імперії належав. Навіть там був доволі тривалий час генуезьке
Капітанство Готія. Там дуже цікава…
Олександр Палій: І було Капітанство Готія, і була Феодоро, і багато чого було. Але в
тому числі і влада Київської держави. І в тому числі великодержавним Київ став після того, як
він взяв Корсунь, тобто Херсонес.
Євген Магда: І хрещення відповідно пішло з Корсуня.
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Олександр Палій: І 200 років, з 960-х по 1160-і територія Криму, принаймні східного
Криму, належала до держави, яка була підконтрольна Києву. Тому давайте не забувати: це не
епізоди, це дуже важливі речі. Тому, коли ми говоримо про київський контроль над Кримом, то
треба говорити, що він встановився 1100 років тому.
– Але щодо Переяслава, то інтеграція до складу Російської імперії з того часу пішла
дуже швидко. Через 110 років це було у значній мірі повністю, принаймні позбулася власного
очільника, гетьманату позбувся. А зараз уклала Україна такі угоди з Росією ніби незначні...
Олександр Палій: Так ніхто ж не знає, які це угоди.
– Наскільки зараз швидко піде інтеграція?
Євген Магда: Поки що немає чіткої інформації про те, що саме підписано. Тобто,
офіційно…
Олександр Палій: А в темряві нічого хорошого не робиться.
Євген Магда: і Віктор Янукович, і Володимир Путін заперечують наявність будь-яких,
що лише «братерська» допомога. І тут навіть є певний аргумент на користь Росії в тому, що,
наприклад, упродовж 2-3 попередніх років «Газпром» пішов назустріч усім своїм отримувачам
газу, всім, хто купував газ у «Газпрому», за винятком України. Україна писала і «чолобитні», і
які завгодно, і «березневі статті».
Олександр Палій: А знаєте, у чому різниця? Різниця в тому, що Європа не писала
«чолобитні» з надією на відкат, а подавала до суду. І отримувала результат для всієї країни. А
наші очільники хотіли писати «чолобитні», щоб їм дали якийсь відкат. Не країні, а їм
персонально.
– От про це, мені здається, не писали отак відкрито.
Олександр Палій: А для чого? Чому не подавати в суд?Усі подають у суд – виграють
суди.
Євген Магда: І питання інтеграції, на мій погляд, в України на сьогоднішній момент до
початку більш активних дій з боку Росії є перший квартал. Чому? Буде Олімпіада у Сочі. Путін
дуже чутливо ставиться до проведення Олімпіади в Сочі. Про це свідчить і значне фінансування
її проведення, і те, що фактор того ж самого Ходорковського, і Pussy Riot. Я не кажу, що це
основні, але складові.
Олександр Палій: Я думаю, що це і Україна мала вплив на визволення цих людей.
Євген Магда: Можливо, так. Певний розмін, якщо можна так сказати, відбувся.
Олександр Палій: Це спроба очистити імідж після тиску на Україну.
Євген Магда: Це ближче до «якбитології», але якби українська політична еліта здійснила
диво консолідувалася, десь на якісь взаємні помилки закрила очі і підписала у першому
кварталі угоду про асоціацію з ЄС, то це було б диво. Але це був би позитивний крок.
Але це з серії відомого у Києві анекдоту про те, що в книжковий магазин «Знання»
заходить чоловік з московським виразним акцентом і питає, чи є у вас книжка «Спартак.
Чемпіон», а йому відповідають: фантастика на другому поверсі.
Станом на сьогоднішній момент такий сценарій є фантастичним. На жаль.
Олександр Палій: Він фантастичний тільки з огляду на стан влади, тому що влада є
зламана Москвою, влада за ударом московського батога повзе в будь-яку сторону. А в принципі
і Європа, і опозиція готові до такого розвитку подій.
– І як тепер швидко вона буде «повзти», як Ви це назвали, у бік Москви?
Олександр Палій: Ми на слова влади орієнтуватися ніякою мірою не можемо. Хоча під
час новорічного виступу Янукович сказав, що він буде урівноважувати вплив Заходу і Сходу.
Як у нього це вийде? Сказати важко. Поки що слова влади абсолютно нічого не означають.
Можна було висловлювати безліч слів про європейський вибір, а потім після візиту в
Сочі абсолютно без проблем для власної психіки, для власного самопочуття і самооцінки
розвернутися і повзти у зовсім інший бік. Це свідчить про те, що від слів дуже мало що
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залежить, по-перше, а по-друге, у цієї влади є якась дуже серйозна особиста залежність від
Путіна. Це велика, страшна загроза для України!
– Якщо брати цю залежність, то Україна наскільки швидко зараз інтегруватиметься з
Росією?Чи можна на слова орієнтуватися?
Євген Магда: Я не думаю, що інтеграція, як вступ до Митного союзу, відбудеться у 2014
році, тому що це не має політичної логіки. Є у мене така вада, я намагаюся все пояснювати,
керуючись певною логікою. Це не принесе Януковичу потужних виборчих дивідендів, тому що
зближення з Росією грудневе йому дозволило у своєму «електоральному заповіднику» на
південному сході України отримати ці дивіденди. Тобто Митний союз нічого не вирішує.
Плюс з 1 січня Путін уже бачить роботу Євразійського союзу, наступного рівня
інтеграції. І я думаю, що Україну будуть заштовхувати вже у нього.
Але до президентських виборів, до гіпотетичної перемоги Януковича говорити про вступ
до будь-якого інтеграційного об’єднання на пострадянському просторі, де керує Росія, де має
«контрольний пакет акцій», «блокуючий пакет акцій» (можна визначати як завгодно), на мою
думку, не випадає.
Олександр Палій: Зараз потрошку будуть відбирати майно, ГТС дуже серйозно. Україну
будуть шматувати по частинах.
Все це робиться всупереч національним інтересам, а тільки заради персональних
інтересів однієї особи і, можливо, невеличкої купки навколо нього. Зараз ми побачимо
абсолютно класичну ситуацію, коли превалюють персональні інтереси над інтересами 46
мільйонів людей.
– Це до певної міри схоже з тим, що Ви казали про Переяславську раду. Тоді теж був
такий ситуативний союз в інтересах того, щоб проводити далі війну. Але які це мало
далекосяжні наслідки.
Олександр Палій: Просто Хмельницький зробив неправильний вибір. Він справді хотів
добра країні. Але він зробив цей хибний вибір. Це була просто колосальна політична помилка.
А тут ми бачимо з боку української влади свідоме нехтування національними інтересами заради
персональних. Це ще гірше. Якщо про Хмельницького ми говоримо, як про помилку, страшну
помилку, то тут ми говоримо, як про злочин.
Євген Магда: Я тут не зовсім погоджуюся з однієї простої причини. Якщо про
Переяславську раду і про діяльність Хмельницького ми можемо говорити вже як про доконаний
факт, якому вже більше 300 років, то діяльність Януковича зараз у часі триває. Ми не можемо
оцінювати його, як історичний персонаж повноцінно, доки його діяльність триває. Це все-таки
у різних вагових категоріях.
Отак от, як минулого року, дуже часто, здається, тричі спливали некрологи Михайла
Горбачова. І всі відразу намагалися підбивати якісь підсумки.
Я не про пісню групи «Фрістайл», як сказав Віктор Федорович, «не спеши ты нас
хоронить». Ні. Я просто з огляду на те, що у нинішнього українського президента відсутня така
базова системна освіта з багатьох причин. І він керується здебільшого інстинктами. Поки що
інстинкт влади за великим рахунком його не зраджував. Але я не виключаю, що зближення з
Росією може бути такою для нього важкою помилкою.
Як мінімум, я не думаю, що хтось очікував, що відмова від підписання угоди про
асоціацію призведе спочатку до Євромайдану, а потім після відомих подій 30 листопада
фактично до переростання Євромайдану вже у Майдан загальнонаціонального звучання.
Олександр Палій: У тому-то і справа, що ніхто не очікував з боку влади.
Євген Магда: З боку опозиції теж ніхто не очікував, як показує розвиток подій.
Олександр Палій: Ви можете почитати, що я говорив, що це абсолютно можливо.
Справа в тому, що влада справді звикла (Ви сказали, що політичний інстинкт) якимись
речами, пов’язаними з легітимністю, те, що не можна помацати. Розумієте, президентське
посвідчення можна помацати. А легітимність – це річ більш складна. І тому справді Майдани
стають несподіванкою для влади. Вони думають, що нічого не існує.
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– Готуючись до ефіру, я читав про Переяславську раду. Був такий цікавий момент, що
майже після того, як відбулася ця присяга у Переяславі, мало не у той самий день, почали
апелювати українські козацькі діячі, з козацької старшини до Москви. Почали до певної міри
навіть через голову гетьмана звертатися до царя.
Олександр Палій: Ні. За Богдана Хмельницького цього категорично не було. Це
почалося вже трішки пізніше. Богдан Хмельницький був дуже авторитетним.
– Був такий Силуян Мужиловський. Він це робив в обхід гетьмана.
Олександр Палій: Хмельницького?
– Так.
Олександр Палій: І чим це для нього закінчилося?
– Проблема не в тому, чим це закінчилося. Для багатьох діячів тієї доби їхня діяльність
закінчилася передчасною смертю. Такі були часи.
А те, що зараз відбувається, зближення, наскільки російський вплив посилиться?
Олександр Палій: Він і так колосальний.
– Але він має тенденцію до посилення чи до зменшення?
Олександр Палій: Євромайдан трішки врівноважує цю річ.
Але справа в тому, що в нас ще з радянських часів насичені іноземною агентурою дуже
багато державних органів. Навіть вони стають корумпованими, вони вже забувають, яке в них
там звання, хоча про це вони не забувають ніколи, але є дуже багато структур контрольовані. І
зараз політика національної безпеки значною мірою віддана в руки Москви, політика в інших
чутливих сферах.
Янукович під час формування цього уряду «тушок» напхав в уряд дуже велику кількість
прямих ставлеників Москви, для яких президент – навіть не він, а президент – якийсь іноземний
президент. І це надзвичайно страшна загроза насправді. Тому що той стан, в якому сьогодні
Україна перебуває, це наслідок постгеноцидності і саме того, що ці люди вже шкодять Україні
надзвичайну кількість часу.
Подивіться, Микола Азаров нещодавно казав, що в нас 65% промисловості можна
викинути на металобрухт, що у нас була б колосальна криза без російського кредиту. І це каже
людина, яка 20 років писала бюджет!!! Розумієте? Чия тут відповідальність? Про Януковича те
ж саме. 8 років він на чолі держави, на прем’єрських і на президентських посадах. Це більше
третини часу незалежності! І він зараз говорить про колапс, про страшні якісь наслідки.
– Спочатку казали про покращення, а потім про колапс.
Пане Євгене, на Вашу думку, вплив Росії наскільки може посилитися після
домовленостей останніх українсько-російських?
Євген Магда: Вплив Росії я особисто побачив у тому, що навіть на мітингу Партії
регіонів, коли вони збирали мітинг на цьому своєму «антимайдані», звучали вислови з
російського політичного лексикону, не властивого українцям, не властивого навіть Партії
регіонів. Наприклад, народ-переможець ніколи не стане на коліна перед переможеними. В
українській політичній риториці цього взагалі раніше не було. Просто це риторика більше до
«Єдиної Росії», до 9 Травня, це звучить зазвичай, коли люди виходять з «мерседесів» і
починають про це говорити.
Я тут все-таки з Олександром не зовсім погоджуся, тому що я виходжу з іншого. У
Януковича величезні президентські повноваження. Але є коло осіб, які на нього здійснюють
певний вплив. Я думаю, що до них належить і Ринат Ахметов не лише як найбагатша людина в
Україні, але й як людина, яка значною мірою стояла біля початків політичної кар’єри Віктора
Федоровича у тому числі. Я маю на увазі вже у незалежній Україні. Навряд чи Янукович ставав
головою обласної адміністрації свого часу, в середині 1990-х, без відповідних реверансів у бік
тих, кого тоді називали «господарями Донбасу».
Так от, я не думаю, що українські олігархи хочуть, бачачи долю Ходорковського, її якось
повторити.Шити рукавиці 10 років, а потім – в літак і в Німеччину. На це, можливо, «без надії
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сподіваюсь», але все-таки, мені здається, економічна логіка, економічна доцільність має
врівноважувати.
Олександр Палій: А, може, Ходорковського навмисне випустили, щоб показати, що
Путін добрий і що не всі будуть…?
Євген Магда: Ще 10 років.
– Так. Це ж не викреслиш.
У 17 столітті Московія – держава, яка набирала сил. Росія зараз є країною, яка
ослаблюється
Олександр Палій
Олександр Палій: У чому тут відмінність від Переяславської ради? У тому, що в 17
столітті Московія – це була держава, яка набирала сил, яка приєднувала навколишні території.
Був дуже серйозний демографічний потенціал. Вона ставала певним полюсом. А зараз ми
бачимо абсолютно протилежну тенденцію. Росія зараз є країною, яка ослаблюється.
– Чому? Кажуть, що Путін – один із найвпливовіших політиків у світі. Визначили західні
експерти, не російські.
Олександр Палій: Ситуативно Путін справді у короткостроковій перспективі робить те,
що може для посилення країни якимись зовнішньополітичними інтригами і так далі. Але справа
в силі самої країни.
Сьогодні зростання економіки Росії значно нижче, ніж загальносвітове. Що це означає?
Це означає, що її частка у світові економіці буде падати неухильно і дуже серйозно.
– Утримати Україну буде важче значно.
Олександр Палій: У Росії зараз російські економісти говорять, навіть не західні, про те,
що після десятиліття «тучных лет», як вони кажуть, буде десятиліття «худых лет».
В економічному сенсі зараз (останні дані за квартал) у Росії при супервисоких цінах на
нафту є нульове ВВП, падіння промислового виробництва серйозне, згортання всієї
інвестиційної діяльності і так далі.Це проявилося в останній рік, в останніх навіть півтора року.
– Тим не менше 15-мільярдний кредит для України все-таки знайшли.
Олександр Палій: Ще тільки три.
Євген Магда: З фонду добробуту. І це викликало негативну реакцію всередині самої
Росії.
Олександр Палій: І давайте не говорити, що 15, а три.
– Це перший транш.
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