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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Почала роботу Верховна Рада України
сьомого скликання
У середу, 12 грудня, відбулося урочисте засідання Верховної Ради
України сьомого скликання з нагоди складення присяги новообраними
народними депутатами України.
Голова Верховної Ради України шостого скли890кання В. Литвин
відкрив урочисте засідання.
Від імені Верховної Ради України шостого скликання В. Литвин
привітав новообраних народних депутатів, побажав їм плідної і
конструктивної роботи у вищому законодавчому органі України.
Головуючий повідомив, що на урочистому засіданні присутні Прем’єрміністр України М. Азаров, члени Кабінету Міністрів України, перший
Президент України Л. Кравчук, голови Верховної Ради України попередніх
скликань, голова та судді Конституційного Суду України, голова Верховного
Суду України, Генеральний прокурор України, уповноважений Верховної
Ради України з прав людини, голова Рахункової палати України, голова
Вищого господарського суду України, керівник Апарату Верховної Ради
України, Голова Вищого адміністративного суду України, голова Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,
голова Національного банку України, голова Фонду державного майна
України, голова Антимонопольного комітету України, голова Служби
безпеки України, голова Вищої ради юстиції, голова Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, голови обласних рад, голова Севастопольської
міської ради, представники дипломатичного корпусу, релігійних конфесій,
засобів масової інформації.
Голова Верховної Ради України шостого скликання В. Литвин
відповідно до Конституції України запросив на трибуну найстаршого за
віком народного депутата Ю. Звягільського, який зачитав текст присяги:
«Присягаю на вірність України. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити
суверенітет і незалежність України, дбати про блага Вітчизни і добробут
українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та
законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників».
У сесійному залі у виконанні хору прозвучав духовний гімн України
«Молитва за Україну».
Голова Верховної Ради України шостого скликання В. Литвин
поінформував новобраних народних депутатів про порядок складення
присяги. Він запросив народних депутатів скріпити текст присяги своїми
підписами. Церемонія підписання тексту присяги відбулася у фойє сесійної
зали.
Перше пленарне засідання першої сесії розпочалося о 12-й годині.
Для участі у засіданні зареєструвався 431 народний депутат.
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Голова Підготовчої депутатської групи В. Литвин на початку засідання
оголосив про припинення повноважень Верховної Ради України шостого
скликання. Найстарший за віком народний депутат Ю. Звягільський оголосив
першу сесію Верховної Ради України сьомого скликання відкритою. У
виконанні Національного академічного народного хору імені Г. Верьовки
прозвучав Гімн України.
Голова Підготовчої депутатської групи В. Литвин повідомив, що
присягу народного депутата склали 444 парламентарії. З поважних причин не
склав присягу Є. Мармазов.
Головуючий повідомив, що для ведення пленарних засідань потрібно
сформувати Тимчасову президію. В. Литвин зазначив, що Тимчасова
президія першої сесії складається із шести народних депутатів. До її складу
входять Голова Підготовчої депутатської групи та по одному представнику
від кожної політичної партії, між виборчими списками яких розподілено
депутатські мандати.
В. Литвин поінформував про персональний склад членів Тимчасової
президії, визначений представниками політичних партій: від Партії регіонів –
народний депутат О. Єфремов, від ВО «Батьківщина» – народний депутат
Андрій Кожем’якін, від партії УДАР – народний депутат В. Ковальчук, від
ВО «Свобода» – Р. Кошулинський, від Комуністичної партії – народний
депутат П. Симоненко.
В. Литвин запросив членів Тимчасової президії зайняти свої місця і
приступити до виконання своїх обов’язків.
Головуючий оголосив, що, згідно з Переліком питань, які належить
розглянути на першій сесії Верховної Ради України сьомого скликання, до
розгляду питань про обрання Голови Верховної Ради України та створення
органів Верховної Ради необхідно сформувати депутатські фракції.
В. Литвин повідомив, що Підготовча депутатська група пропонує для
формування фракцій відвести 1-у годину. Водночас, на засіданні Підготовчої
депутатської групи йшлося про необхідність створити Лічильну комісію.
Пропонувалося направити по одному представнику від 20 народних
депутатів від політичних сил, а також від позафракційних, якщо їх буде 20,
направити два депутати, і якщо їх буде 15 чи 10 – не менше одного
представника. В. Литвин зазначив, що на вечірньому засіданні, після
оголошення про створення політичних фракцій та їх склад, можна буде
вирішити організаційне питання про створення Лічильної комісії.
Головуючий надав по одній хвилині кожному з представників
політичних сил, представлених у парламенті, та представникові
позафракційних депутатів.
Виступаючі від партій УДАР, ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода»
наголошували на тому, що не можна починати роботу нової Верховної Ради з
порушення Конституції України. Вони звернули увагу на те, що два
народних депутати – А. Табалов та О. Табалов – не склали присяги
народного депутата, а отже, за їхніми словами, не можуть вважатися
обраними. Також вони зазначили, що Комуністична партія згідно із Законом
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«Про Регламент Верховної Ради України» не може створювати фракцію. За
їхніми словами, ст. 58 цього закону передбачає безумовні передумови
утворення фракції – фракцію можуть утворювати депутати по
багатомандатному округу, а також депутати, обрані по мажоритарному
округу, висунуті відповідною політичною силою. «Представники
Комуністичної партії були обрані тільки по багатомандатному округу. Тому
створення ними своєї фракції буде грубим порушенням закону», –
наголошували вони.
Голова Підготовчої депутатської групи повідомив, що з наступного
засідання почнуть головувати члени Тимчасової президії. Першим буде
головувати представник найбільшої за чисельністю фракції Партії регіонів
О. Єфремов.
Після цього головуючий закрив ранкове засідання.
На вечірньому засіданні головував член Тимчасової президії
О. Єфремов.
Головуючий повідомив, що Апарат Верховної Ради опрацював подані
представниками політичних партій та народними депутатами матеріали щодо
формування депутатських фракцій і груп у Верховній Раді на предмет їх
відповідності Регламенту і подав інформацію про реєстрацію депутатських
фракцій і груп.
О. Єфремов поінформував про те, що у Верховній Раді сьомого
скликання сформовано і зареєстровано п’ять депутатських фракцій: фракцію
Партії регіонів (до складу фракції увійшло 210 народних депутатів, головою
фракції
обрано
народного
депутата
О.
Єфремова);
фракцію
ВО «Батьківщина» (до складу фракції увійшов 99 народних депутатів,
головою фракції обрано народного депутата А. Яценюка); фракцію
політичної партії УДАР (до фракції увійшло 42 народних депутати, головою
фракції обрано народного депутата В. Кличка); фракцію ВО «Свобода»
(до фракції увійшло 37 народних депутатів, головою фракції обрано
народного депутата О. Тягнибока); фракцію Комуністичної партії України
(до фракції увійшло 33 народних депутати, головою фракції обрано
народного депутата П. Симоненка).
Після оголошення про сформування депутатської фракції КПУ
представники фракцій «Батьківщина», УДАР та «Свобода» висловили
невдоволення з приводу цього.
Головуючий нагадав ст. 58 Закону «Про Регламент Верховної Ради
України», згідно з якою політичній партії, яка подолала п’ятивідсотковий
бар’єр на виборах, надається право сформувати депутатську фракцію у
парламенті.
З процедури виступили представники депутатських фракцій. Виступи
представників фракцій «Батьківщина», УДАР і «Свобода» стосувалися того,
що сформування Комуністичною партією своєї фракції у парламенті є
порушенням закону. Виступаючі також вимагали у головуючого з’ясувати:
хто викликав до Верховної Ради спецпідрозділи міліції «Беркут», які не
пускають народних депутатів до будинку Верховної Ради?
4

Представники фракцій Партії регіонів та КПУ закликали колег
заспокоїтися та приступити до конструктивної роботи.
Член Тимчасової президії А. Кожем’якін запропонував для з’ясування
всіх спірних питань оголосити перерву.
Після цього головуючий поінформував про те, що наступним мало
розглядатися питання про доповідь Голови Верховної Ради України
попереднього скликання про стан законодавчої роботи. Він повідомив, що
доповідь роздана народним депутатам у письмовому вигляді і прийнята
Верховною Радою до відома.
Головуючий оголосив до розгляду питання про сформування Лічильної
комісії.
Представники фракції «Батьківщина» оточили президію, вимагаючи
оголосити перерву.
О.Єфремов сказав, що він не буде оголошувати перерву, оскільки не має
повноважень на це.
Після з’ясування необхідності оголошувати чи не оголошувати перерву
головуючий на засіданні оголосив технічну перерву на 30 хвилин. Під час
перерви народні депутати з фракції Партії регіонів зайняли президію, а
народні депутати з фракції «Свобода» і «Батьківщина» оточили трибуну для
виступів.
Через деякий час президію і трибуну було розблоковано. Члени
Тимчасової президії зайняли свої місця.
Керівник фракції «Батьківщина» А. Яценюк зазначив, що необхідно
обрати Лічильну комісію, яка повинна провести своє засідання, обрати
голову, заступника і доповісти про стан функціонування системи «Рада»: чи є
можливість голосувати електронною системою? А.Яценюк також зазначив,
що голосування за кандидатуру Прем’єр-міністра можливе тільки тоді, коли
буде виконаний Закон «Про Кабінет Міністрів», а саме після формування
комітетів
і
проходження
кандидатури
через
всі
комітети.
«Неконституційного голосування за Прем’єр-міністра не буде», – наголосив
А. Яценюк.
Відбулися виступи представників фракцій. Виступаючі з фракцій
«Батьківщина», УДАР і «Свобода» знову звертали увагу на «незаконність»
утворення у парламенті фракції Комуністичної партії. Член Тимчасової
президії Р. Кошулинський поінформував про обраних до складу Лічильної
комісії народних депутатів. Він також зазначив, що члени Комісії мають
зібратися на засідання, щоб обрати голову, заступника і секретаря. Верховна
Рада 236-ма голосами прийняла Постанову «Про обрання Лічильної комісії».
Народні депутати 228-ма голосами проголосували за продовження
пленарного засідання до завершення розгляду передбачених питань.
Головуючий оголосив перерву. Під час перерви народні депутати з фракцій
«Батьківщина» і «Свобода» заблокували президію і трибуну для виступів.
Продовження засідання було перенесено на четвер, 13 грудня (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2012. – 12.12).
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Обрано керівництво Верховної Ради
13 грудня Верховна Рада України обрала Голову ВР та його заступників.
Згідно з прийнятою постановою (реєстр. № 1003) Головою Верховної Ради
України обрано народного депутата Рибака Володимира Васильовича.
Також Верховна Рада України прийняла Постанову «Про обрання
Першого заступника Голови Верховної Ради України». Згідно з постановою,
народного депутата Калєтніка Ігоря Григоровича обрано першим
заступником Голови Верховної Ради України. Відповідний проект постанови
зареєстровано за № 1004.
Заступником Голови Верховної Ради України обрано народного
депутата Кошулинського Руслана Володимировича (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). - 2012. - 13.12).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
С. Горовая, науч. сотр., канд. наук по соц. коммуникациям

Оппозиция готовится к президентской кампании или…
Объединенная оппозиция решила выдвинуть единым кандидатом в
Президенты на выборах в 2015 г. экс-премьер-министра, лидера партии
«Батьківщина» Ю. Тимошенко. Соответствующее решение принято на
заседании совета объединенной оппозиции.
Председатель совета Объединенной оппозиции «Батьківщина»
А. Яценюк объясняет выдвижение кандидатом в Президенты на выборах
2015 г. осужденного экс-премьера Юлию Тимошенко последовательностью в
действиях оппозиции, а также ее честностью и справедливостью. «По моему
убеждению, таким кандидатом может и должна быть Тимошенко Юлия
Владимировна. Это честно и справедливо. Это человек, который доказал
своим жизненным путем, что она разделяет ценности Европы и демократии,
что она способна бороться и, если мы будем вместе слаженно работать, то
мы однозначно получим победу на президентских выборах», – цитирует его
заявление пресс-служба партии «Фронт змін».
Он напомнил, что в декларации единства, подписанной им и
Ю. Тимошенко, указано, что объединение оппозиционных сил имеет
стратегический характер. «Мы считаем, что в украинской политике нужно
вводить новые правила и стандарты – это честность, последовательность и
ответственность. Неоднократно я лично беседовал с Юлией Тимошенко и
делал публичные заявления по поводу того, что она имеет приоритетное
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право стать единым кандидатом в Президенты Украины. И сегодняшнее
решение означает, что мы честно работаем и отвечаем за каждое свое слово,
которое даем публично и не публично», –подчеркнул лидер «Фронта змін».
По его словам, борьба на президентских выборах-2015 начинается уже
сегодня. «Победа возможна в том случае, если у нас будет единственный
кандидат, которым должна быть Ю. Тимошенко, единственная фракция и
единая партия. Других дискуссий нет и быть не может «, – заявил А. Яценюк.
При этом на вопрос журналистов о тюремном заключении Тимошенко
Яценюк высказал уверенность в том, что Европейским судом по правам
человека будет признана незаконность возбуждения уголовного дела против
Тимошенко, что, по его мнению, откроет ей все возможности для избрания
Президентом (http://mignews.com.ua/ru/articles/127019.html, 07.12.2012).
Как сообщают СМИ, первый заместитель председателя «Батьківщины»
А. Турчинов отметил, что Ю. Тимошенко показала своей жизненной
позицией и борьбой, что достойна являться единственным кандидатом в
Президенты от оппозиции.
Он также считает необходимым обратиться к партиям «Свобода» и
«УДАР В. Кличко» с предложением поддержать кандидатуру Тимошенко как
единого оппозиционного кандидата в Президенты.
Народный депутат от «БЮТ-Батьківщини» С. Соболев также заявил о
том, что выдвижение Ю. Тимошенко кандидатом в Президенты от оппозиции
свидетельствует, что она остается самым рейтинговым и влиятельным
политиков в стране. «Объединенная оппозиция, которая включает в себя
восемь партий, вместе пошла на выборы и вместе выбрала Ю. Тимошенко
кандидатом от оппозиции на президентские выборы 2015 г. Это еще раз
подтверждает то, что наш лидер остается самым рейтинговым и влиятельным
политиком в стране. Власть ее боится, именно поэтому было сделано все
возможное, чтобы Тимошенко и ее самые близкие соратники не принимали
участия в выборах, – отметил С. Соболев. – Сегодня мы уже видим, что на
всех фронтах идет подготовка к предстоящим президентским выборам.
Потому что то, что происходит с повторным выдвижением Азарова на пост
Премьер-министра – это невозможно рассматривать ни в политическом, ни в
социальном, ни в экономическом плане, это больше работа для
психоаналитиков. Ведь то, что за годы правления сделало правительство
Азарова не может быть заслугой на повторное выдвижение на должность
главы Кабмина».
Лидер партии «Гражданская позиция» А. Гриценко отметил, что
Тимошенко безусловно является наиболее достойным кандидатом в
Президенты, однако она находится в тюрьме, и это самая большая проблема,
для решения которой необходимо приложить все усилия.
По мнению одного из лидеров «Батьківщины» Н. Томенко, для
успешного проведения кампании 2015 г. Объединенной оппозиции
необходимо
уже
сейчас
разработать
ее
стратегию
(http://mignews.com.ua/ru/articles/127019.html, 07.12.2012).
Лидер партии «Народный рух Украины» Б. Тарасюк подчеркнул, что
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принятие нынешнего решения также подтвердит, что Тимошенко является ее
лидером Объединенной оппозиции и прекратит тем самым, по его словам,
спекуляции оппонентов об отсутствии согласия внутри объединения.
В свою очередь, О. Тягнибок, лидер Всеукраинского объединения
«Свобода», уверен в том, что в 2015 г., когда будут проводиться
президентские выборы, может состояться выдвижение единого кандидата от
оппозиционной политической партии.
Как сообщают СМИ, О. Тягнибок уже готов к тому, чтобы провести
переговоры с политической партией «Батьківщина» о том, чтобы в 2015 г.
был представлен единый кандидат. Тем не менее, на текущий момент
рассмотрение этого вопроса является преждевременным. Дело в том, что в
будущем должны быть проведены официальные переговоры, участниками
которых будут «Свобода» и «Батьківщина». До тех пор, пока переговоры не
будут проведены, рассмотрение вопроса будет оставаться преждевременным.
Несмотря на то, что рассмотрение остается преждевременным, выдвижение
единого кандидата на пост Президента нельзя исключать (http://www.profiforex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008146355.html, 09.12.2012).
О. Тягнибок отмечает то, что до настоящего времени консультации не
проводились. Данный вопрос только начали обсуждать на политическом
съезде, поэтому рассмотрение уже запущено.
Партнеры уже смогли задекларировать определенные президентские
амбиции, которых нужно будет придерживаться в 2015 г. Данное решение
достойно уважения. В настоящий момент между «Свободой» и
«Батьківщиной» установлены дружественные, партнерские отношения, что
может облегчить рассмотрение возникшего вопроса. В будущем должны
быть проведены консультации для того, чтобы вопрос можно было обсудить
подробно.
О. Тягнибок отмечает, что объединение «Свобода» уже приняло
решение о том, что партия будет принимать участие в любых выборах,
которые будут проводиться в Украине. Именно поэтому в настоящее время
вопрос о партийном строительстве и тщательной подготовке местных
партийных ячеек к следующей президентской кампании является самым
важным.
При этом, безусловно, обращает на себя внимание информация издания
«Сегодня», которое отмечает, что предложение нынешнего главы
«Батьківщины» А. Яценюка о выдвижении Юлии Тимошенко кандидатом в
Президенты выглядит преждевременным и странным на фоне того, что в
самой партии зреет бунт против «узурпатора» Яценюка. Преждевременным
оно является потому, что до выборов –больше двух лет, а странным, потому
что экс-премьер продолжает отбывать срок и политика для нее закрыта до
2021 г., пишет издание.
Однако на самом деле оно логично укладывается в ту борьбу за звание
единого кандидата от оппозиции, которая началась уже в первые дни после
парламентских выборов.
Тем временем, как сообщают СМИ, в «Батьківщине» зреет
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недовольство тем, что Яценюк концентрирует власть в партии в своих руках.
«Бютовцы» из ближайшего окружения Тимошенко планируют создать
собственную партию, обвинив Яценюка и Турчинова в предательстве по
отношению к Ю. Тимошенко.
Народный депутат В. Балога на своей странице в соцсети Facebook
также выразил мнение о том, что единоличные заявления ВО «Батьківщина»
относительно выдвижения Юлии Тимошенко кандидатом в Президенты
приближают шансы на нормальное сотрудничество партии со «Свободой» и
УДАРом к нулю. «По этому поводу должно быть общее заявление
оппозиционных сил, которые прошли в парламент. Это было бы честно и
порядочно в отношении политических партнеров, чтобы не выглядело так,
что «без меня меня женили». Потому что оппозиция – это не только партия
«Батьківщина». Это еще, как минимум, «Свобода» и УДАР. Понятно, что
после таких заявлений с претензией на единоличное лидерство в оппозиции,
шансы на нормальное сотрудничество «Батьківщины» со «Свободой» и
УДАРом
приближаются
к
нулю»,
–
убежден
он
(http://www.ukrinform.ua/rus/news/vidvigenie_timoshenko_kandidatom_v_prezid
enti_obnulilo_shansi_oppozitsii_na_sotrudnichestvo___baloga_1470633,
07.12.2012).
Также, преждевременным нынешнее согласование и выдвижение
оппозиционными силами общего кандидата – Ю. Тимошенко – на пост главы
государства назвал и глава Центра прикладных политических исследований
«Пента» В. Фесенко. «Реально определять кандидата в Президенты от
оппозиции будут в 2014 г.», – отметил эксперт (http://glavred.info/
archive/2012/12/11/005053-3.html, 11.12.2012).
В свою очередь, политолог В. Небоженко уверен, что несмотря на
«выдвижение» в Президенты Украины экс-премьера Ю. Тимошенко лидер
объединенной оппозиции А. Яценюк, бесспорно, рассчитывает стать единым
оппозиционным кандидатом, который будет выставлен против В. Януковича.
И логично, что стратегически взятие под контроль крупнейшей
оппозиционной силы для него – необходимый плацдарм для 2015 г. Но в
данном случае его нехитрая игра настолько очевидна, что партнеры по оппозиции могут заблокировать процесс объединения «из вред- ности», считает
эксперт.
«Реальным кандидатом на пост Президента от оппозиции является
Яценюк, но это не устраивает очень и очень многих, – пояснил В.
Небоженко. – Единая партия невозможна, поскольку это хитрый ход одного
Яценюка, который хочет связать организационной структурой и
политической дисциплиной всех своих вероятных конкурентов. Более того,
создав единую партию, он хочет заставить всех их работать только на свою
президентскую кампанию. Это здорово на уровне черновицкой политической
игры, но для национального уровня это слабый ход, который сразу расшифровывается его соперниками как попытка получить преиму щество за
два
года
до
президентских
выборов»
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2012/12/10/1069355.html, 10.12.2012).
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Как отмечают СМИ, А. Яценюк прекрасно осознает всю сложность
затеянной спецоперации, поэтому сразу поспешил заклеймить возможных
смутьянов: «И тот, кто будет идти против этого курса, не будет двигаться с
нами к победе». Вот только что такое победа нынешние представители
оппозиции могут понимать… по-разному.
Потіха А., наук. співроб.

Кримські татари: черговий конфлікт
Напередодні Нового року в Криму знову заговорили про
кримськотатарську проблему. Каталізатором загострення стосунків стала
провокація невідомих, які намагалися підпалити мечеть. Як інформують ЗМІ,
1 грудня о 5 ранку в Сімферополі невідомі напали на охоронця території
майбутнього будівництва Буюк Джума – Джамі (Соборної мечеті), закидавши
вагончик-сторожку пляшками з горючою речовиною. Про це заявив перший
заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Р. Чубаров.
За його словами, о 05.09 ранку йому зателефонував Сейдамет ага –
охоронець з Ялтинської, 22 – території майбутнього будівництва Буюк
Джума – Джамі (Соборної мечеті). Він повідомив, що «тільки що пролунали
два потужні вибухи. Зі стін вагончика-сторожки зірвало годинник...
Викликав міліцію...». «Від однієї з пляшок почалося загоряння вагончика, яке
було загашено охоронцем... Відразу ж після отримання повідомлення від
охоронця на місце події прибули муфтій мусульман Криму Хаджі Еміралі
Аблаєв і я...», – зазначив Р. Чубаров.
На думку Р. Чубарова, підпал мечеті є провокацією на адресу мусульман
Криму. «Я поки утримуюся від публічного викладу наявних у мене версій
нападів на кримських татар, які трапилися в ніч з 30 листопада на 1 грудня
2012 , – сказав Р. Чубаров, – проте зазначу, що ще кілька днів тому,
виступаючи з трибуни Верховної Ради Криму, закликав керівників
правоохоронних органів звернути увагу на активізацію діяльності низки
кримських політиків-маргіналів, чиї дії спрямовані на розпалювання
ненависті в Криму».
У свою чергу Духовне управління мусульман Криму розцінює напад на
мечеть Джума-Джамі як черговий прояв ксенофобії стосовно мусульман
Криму. «Однозначно, що цей злочин є провокацією певних сил, які не хочуть
стабільності і мирного співіснування на території нашого півострова.
Чиняться постійні спроби спровокувати напружені й конфліктні ситуації в
Криму. Постійні знущання над мусульманськими могилами, замах на святині
мусульман є доказом цього», – зазначив муфтій мусульман Криму Хаджі
Еміралі Аблаєв.
На його думку, винні у цьому інциденті мають бути засуджені не тільки
за нормами Кримінального Кодексу, але й громадською думкою. «Муфтіят
Криму закликає правоохоронців поставитися до розкриття даного злочину
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відповідально і знайти винних. Ми сподіваємося, що люди, які вчинили
даний злочин, будуть знайдені співробітниками силових структур
найближчим часом і покарані у відповідності з існуючим законодавством
України», – відзначили в ДУМК.
Разом з тим мусульмани Криму закликають всіх жителів півострова,
незалежно від віросповідання і національності, до збереження миру і злагоди.
Тим часом, за фактом підпалу майбутнього будівництва Соборної мечеті
в Сімферополі міліція АР Криму розпочала досудове слідство. «За даним
фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені данні. Розпочато
досудове слідство, яке проводять органи внутрішніх справ. Попередня
кваліфікація – ст. 194, умисне знищення чужого майна шляхом підпалу», –
повідомили у прес-службі кримської прокуратури.
Проте це був не поодинокий випадок. Адже в цей же час поблизу
селища Молодіжне в Криму близько 100 молодих людей влаштували погром
в більш ніж 100 будинках, самовільно збудованих кримськими татарами. Про
це також повідомив Р. Чубаров. «Близько 2-ї години ночі, як свідчать
очевидці, до “галявини протесту”, розташованої уздовж “московської” траси
поблизу селища Молодіжне, прийшли близько 100 молодих людей, частина з
яких, за заявою свідків, були “козаками”, інші – власниками земельних паїв,
законність виділення яких оспорюється кримськими татарами», – зазначив
Р. Чубаров.
За словами Р. Чубарова, очевидці указують, що «нічних розбійників»
супроводжувала не менша кількість співробітників міліції, у тому числі
«Беркута». «Близько 20 кримських татар, що стали свідками погрому більше
100 будиночків, збудованих учасниками “галявини протесту”, не чинили
опору, справедливо вважаючи, що основною метою учасників нічного
розбою була провокація прямого конфлікту, що привело б до задіювання всіх
арсеналів придушення учасників “галявини протесту”», – відзначив
Р. Чубаров.
В
кримському
ж
главку
МВС
вважають,
що
погром
кримськотатарського
самозахоплення
під
Сімферополем
не
є
правопорушенням.
Як пояснили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в АРК,
співробітники міліції були присутні під час цих подій, але вони не
втручалися в конфлікт, а спостерігали за ним. «Співробітники міліції
знаходилися там на підставі одержаної оперативної інформації для
недопущення зіткнень між людьми. Порушень громадського порядку
допущено не було. Більш того, нами встановлено, що на місці були пайовики,
на руках у яких було рішення суду, що підтверджує їх право власності на ці
земельні ділянки. Заяв з проханням врегулювати дану ситуацію не поступало,
проте, інформація, що поступила в ЗМІ зареєстрована і перевіряється», –
пояснили в секторі зв’язків з громадськістю.
Тим часом, як інформують ЗМІ, в Криму серед учасників
кримськотатарських самозахоплень оголошена загальна мобілізація з метою
не допустити провокацій з боку радикально налаштованих сил. Про це прес11

секретар організації «Себат» С. Якубов повідомив на прес-конференції в
Сімферополі. «Враховуючи загостреність обстановки навколо земельного
питання, всі “галявини протесту” Криму оголосили мобілізаційну готовність,
встановлено цілодобове чергування», – відзначив С. Якубов.
За його словами, створені мобільні бригади готові у разі виникнення
конфліктних ситуацій забезпечити підвезення на «галявини протесту»
Сімферополя і сімферопольського району до 500 чоловік. «На самих масивах
підготовлені засоби самооборони: каміння, палиці і підручний будівельномонтажний інструмент», – підкреслив С. Якубов.
В «Себаті» не виключають, що радикальні групи в особі російського
руху і козаків найближчим часом можуть повторити погроми
кримськотатарських самозахоплень. У зв’язку з цим вони просять владу
країни втрутитися в ситуацію і забезпечити цілодобову присутність на
територіях «галявин протестів» посилених нарядів міліції для охорони
громадського порядку на термін не менше двох тижнів. «Закликаємо вжити
надзвичайних заходів для припинення будь-яких провокацій, пов’язаних з
проникненням на території полян протестів цивільних осіб або організованих
груп для руйнування будов, зведених на поляні протесту», – мовиться в
зверненні організації, направленому на ім’я Президента України
В. Януковича і до силових органів.
Як відомо, громадська організація «Себат» займається земельними
«галявинами протесту», а також займається їх юридичним і інформаційним
супроводом. Деякі експерти вважають цю організацію провладною, яка веде
активну боротьбу проти Меджлісу.
За інформацією ЗМІ, члени організації «Себат» вважають провокацією
як дії партії «Російська єдність», яка знесла самозахоплення в Молодіжному
в ніч з 30 листопаду на 1 грудня, так і у відповідь реакцію перших осіб
нелегального, на їх думку, етнічного парламенту – Меджлісу.
За словами членів «Себат», першою іскрою стали висловлювання
кримського спікера В. Константінова, в яких він сказав, що влада повинна
знести самозахоплення на місці колишнього концтабору радгоспу
«Червоний». «Його слово послужило командою організаціям, які бачать
Крим нестабільним і готові почати в Криму масштабні акції і знову хочуть
дестабілізувати ситу ситуацію в Криму», – сказав один з члені правління
організації «Себат» Д. Решетов.
На його думку, «Рускоє єдінство» не мала ніякого юридичного права на
проведення своєї акції. «Жодна організація не має на себе брати такі
повноваження, як звільняти і проявляти якісь силові дії. Насправді, це
«офсайдери», які себе ніяк не проявили, вони програли все, що можна було
програти. І таким шляхом вони хочуть відновити свої позиції, які вони
займали раніше", – упевнені в «Себаті». На їх переконання, для цього є
держава і виконавчі органи. «А виконувати це своїми силами - це
чистісінької води правовий нігілізм», – упевнений глава правління "Себат»
С. Фарішат.
Прес-секретар організації С. Якубов упевнений, що за 20 останніх років
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Крим не пам’ятає такого розгулу антитатарської істерії. І на це йде реакція.
Ще один з лідерів організації Р. Ебет застеріг всіх кримчан: «Подумайте
про те, що ми всі знаходимося в одному човні. Стежте за тим, щоб цей човен
не розгойдувався. Подумайте про те, що він може перекинутися. А ті, хто
намагається його розгойдати, – вони і до Росії втечуть, і до Ізраїлю втечуть, і
до Туреччини втечуть», – підкреслив він.
Щоправда, як відзначають експерти, рішення суду, яким признається
право власності на землю за колишніми працівниками радгоспу
«Приміський» на підставі виданих держактів, ухвалене кілька років тому.
Проте державні виконавці переклали обов’язок по зносу будов кримських
татар, що з’явилися тут, на самих власників. Ще влітку 2012 р. громадяни
звернулися до депутата сімферопольської районної ради М. Макєєва з
проханням допомогти у вирішенні даного питання.
За словами М. Макєєва, на свої листи він одержав відписки, тому
активісти партії ухвалили рішення самостійно демонтувати будиночки.
В Меджлісі кримськотатарського народу те, що трапилося, називають
провокацією.
Тим часом, як інформують ЗМІ, 28 листопаду цього року на сесії
Верховної ради Криму було прийняте рішення створити меморіальний
комплекс,
присвячений
жертвам фашистського концтабору, що
розташовувався в роки Великої Вітчизняної війни на землях радгоспу
«Червоний». Територія нацистської «фабрики смерті», включеної в
міжнародний реєстр, разом з «Бухенвальдом» і «Дахау», з 2006 р. була
захоплена татарами.
Кримський спікер В. Константинов пояснив, що метою постанови є
розробка заходів щодо створення меморіального комплексу на території
колишнього концтабору у відповідності з указом Президента про
святкування 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
За його словами, потрібно проявити владу і ті самобудови, які
розташовані на місці майбутнього меморіального комплексу, повинні бути
прибрані. «Тут вже проблема влади – ми повинні це зробити. На самобудови
немає ніяких документів і все повинно бути приведено у відповідність із
законодавством», – пояснив спікер позицію влади.
Він також уточнив, що зараз оргкомітет по створенню меморіального
комплексу, який сам і очолює, проведе інвентаризацію всіх будов. Але
розбиратися з тими, хто захопив землю, буде сімферопольська
райдержадміністрація, якій оргкомітет «надасть допомогу». «Я не готовий
зараз відповісти на всі питання, я знаю одне – меморіальний комплекс
повинен бути і він буде побудований. За це я відповідаю і вам гарантую, –
завірив В. Константинов. – Якщо когось потрібно відселити – їх відселять.
Незаконні будови повинні бути знесені».
Проте, на думку експертів, марно сподіватись на єдність кримських
татар у відстоюванні своїх інтересів. Між різними групами існують значні
протиріччя. Прикладом можуть бути постійні нападки організації «Себат» на
Меджліс. Зокрема, як повідомили ЗМІ, організація «Себат» закликала своїх
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співвітчизників не піддаватися на «підступи» Меджлісу і проігнорувати
запланований на 10 грудня загальнокримський мітинг, присвячений
Міжнародному дню прав людини. Про це заявив член правління «Себат»
Д. Решитов на прес-конференції в Сімферополі.
На його думку, на цей раз функціонери Меджлісу спробують
використати мітинг, який вже став традиційним, для реалізації своїх
приватних політичних інтересів. «Вони хочуть вийти на мітинг, щоб
боротися за права, але виникає питання, чому вони не боролися за права
своїх громадян протягом всього року, маючи своїх представників на різних
рівнях влади?», – відзначив Д. Решитов.
Він вважає, що Меджліс використовує ситуацію, пов’язану із зносом
будов на самозахопленнях під Сімферополем, щоб підняти свій авторитет
серед кримських татар і звинуватити в своїх політичних невдачах кримську
владу. «Подібною політикою вони роз’єднують народ, ведуть до зіткнення
між собою», – підкреслив громадський діяч.
Проте мітинг все ж відбувся. Щоправда не такий масштабний, як того
хотіли в Меджлісі. Як інформують ЗМІ, 10 грудня в Сімферополі відбувся
загальнокримський мітинг, присвячений Міжнародному дню прав людини.
На площу Леніна, де також розташовується Рада міністрів Криму, вийшли
близько тисячі кримських татар, обурених невирішенням земельного питання
в Криму.
Присутні тримали в руках плакати з написами: «Крим – кому перлина, а
кримським татарам – Батьківщина», «Відновлення прав кримськотатарського
народу під егіду міжнародного співтовариства!», «Земля – багатство народу,
а не влади!», «Ні дискримінації за національною ознакою!» та ін.
Крім кримських татар, на мітинг також вийшли учасники слов’янських
«галявин протесту» і представники українських національних партій.
Присутні засудили нічний погром кримськотатарських самобудів у селищі
Молодіжне Сімферопольського району і відзначили, що не потерплять
повторення подібних подій.
В ході мітингу керівник секретаріату Меджлісу кримськотатарського
народу З. Смедляєв висловив обурення тим, що у владі автономії
представлено лише 2 % кримських татар. Він також висловив протест проти
ініціативи Міністерства охорони здоров’я України про посмертне донорство.
З. Смедляєв зазначив, що мусульмани категорично проти цього.
У резолюції мітингу учасники заходу закликали Президента України В.
Януковича підтримати ініціативу кримськотатарського народу, схвалену
урядами країн-членів ОБСЄ та міжнародними організаціями, про проведення
в 2013 р. Міжнародного форуму з питання відновлення прав
кримськотатарського народу. Учасники мітингу закликали всіх жителів
Криму, незалежно від національності і віросповідання, об’єднати зусилля в
сфері захисту прав людини і прав народу на благо Криму та його
майбутнього.
Експерти, оцінюючи ситуацію в Криму, зазначають, що подібні дії лише
загострюють проблеми. На їх переконання, у нас багато невирішених
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соціально-економічних проблем. Тут ще й міжнаціональні. Принаймні, на їх
думку, інше пояснення ситуації в Криму знайти важко.
За словами експертів, в одну ніч близько сотні молодих людей
розгромили декілька десятків татарських будинків, розташованих на спірній
землі. І, мабуть, для того, щоб розпалити обстановку ще більше, тією ж
ніччю невідомі закидали будівництво Соборної мечеті в Сімферополі
пляшками із запалювальною сумішшю. Тобто до міжнаціонального
конфлікту вирішили додати і міжрелігійну ворожнечу.
На думку експертів, навіть якщо спровокувати кримських татар у
відповідь на «акції» не вдасться, спроба дестабілізувати ситуацію на
півострові очевидна. Ось тільки в чому інтерес провокаторів – питання
відкрите. В Криму сплетені інтереси дуже багатьох як місцевих, так і
іноземних гравців, яких немає необхідності перераховувати. Ситуація
ускладнюється тим, що, за словами татар, на боці погромників виступила
міліція. Чи захищали міліціонери погромників або намагалися запобігти
кровопролиттю – питання відкрите. У будь-якому випадку владі доведеться
якось коментувати звинувачення на їх адресу.
Народний депутат України, генерал-лейтенант міліції Г. Москаль вважає
очевидним зв’язок між спробою підпалу будівлі Соборної мечеті в
Сімферополі і погромами татарських будинків, розташованих на спірній
землі. «Зв’язок, звичайно, є. Коли я працював в Криму, таких зухвалих
вилазок ніколи не було. Було протистояння, але такого не було. Крім того,
питання про спірні землі повинні розв’язуватися в судовому порядку, а не
різними формуваннями», – зазначив Г. Москаль.
На його переконання, щоб визначити, кому ця земля була виділена,
треба в Криму в новому парламенті створювати слідчу комісію. «Тому що
коли кримські татари побачили, що землі не вистачає, а її роздають наліво і
направо і, в основному, не жителям Криму і України, то вони були вимушені
зберегти хоч щось до кращих часів. Але, на жаль, наступили не кращі, а гірші
часи», – заявив політик.
Він зазначив, що всі ці події не сприяють міжнаціональному миру.
Задача правоохоронних органів запобігати подібним діям, а не констатувати,
що це вже відбулося. Є методи роботи, які передбачені законом про
оперативно-розшукову діяльність, про контррозвідувальну діяльність.
Політик вважає, що події в Криму цілком можуть привести до нової
хвилі міжнаціональних конфліктів. «Слава богу, що у нас кримські татари
світські, у них відсутній релігійний фанатизм. Але я завжди говорю, що
єдиний регіон в Україні, який може взірвати ситуацію, – це Крим», –
зазначив Г. Москаль
Він переконаний, що представники влади мають зробити все можливе,
щоб не допустити конфлікту.
Натомість член Комітету ВР з питань правосуддя, глава КПРС Л. Грач
вважає, що саме влада і провокує конфлікти. «Поза всяким сумнівом, що ця
справа рук влади, яка, як мінімум, заохочувально відноситься до таких дій і
дозволила зібратися молодчикам і абсолютно легально знищувати споруду»,
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– упевнений політик.
На його думку, в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі якнайбільше
винувата влада. По суті, все, що стосується вибуху на міжнаціональному
грунті, вже вчинено. Сьогодні питання в тому, як Меджліс кримських татар і
самі кримські татари віднесуться до цього – стримано або піддадуться на
провокацію і підуть на протиправні дії. Як підкреслив політик, влада сама
починала кілька років тому переговори про те, що деякі самозахоплення
будуть легалізовані, а по ряду самозахоплених ділянок будуть виділені інші
землі. Якщо за рішенням суду та або інша споруда вважається незаконною,
то саме влада за рішенням суду повинна ліквідовувати її, а не ті, хто,
ховаючись під личиною націонал-патріотів, шовіністів, наймають молодчиків
і з дозволу влади роблять все, що приводить до вибуху міжнаціональних і
міжконфесійних відносин. «Ми вже б’ємо по почуттях віруючих, а ніщо так
не об’єднує в ісламському середовищі мусульман», – зазначив Л. Грач.
В цьому контексті він також звернув увагу на присутність в Криму
елементів ваххабізму. До того ж Україна до сьогоднішнього дня
заохочувально відносилася і не забороняла дії партії, яка може провокувати
подібні конфлікти, –це «Хизб ут-Тахрир. В цілому ж, на думку Л. Грача,
влада таким чином прагне «якомога більше відвернути народ від тих
щонайгостріших соціальних і геополітичних проблем, які створила сама».
Глава КПРС підкреслює, що події, що відбулися, – «це і є той бунт, який
може привести до вибуху ситуації в Криму». А вибух в Криму, за його
словами, –це зіткнення інтересів Росії, України і США. Тому, на думку
Л. Грача, зараз кримчани знаходяться в своєрідному полоні, вони можуть
стати заручниками. Погроми відбуваються на територіях, де землі
самозахоплені 5–7 років тому, і за цей час влада так і не знайшла шляху
вирішення цієї проблеми. «А сама мечеть будується на законно виділеному
місці. Інша справа, подобається це комусь чи ні, але земля під будівництво
сімферопольською міською радою законно виділена, тому це вже більш
глибока проблема», – підкреслив політик.
У свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу
М. Джемільов заявив, що останнім часом йде нагнітання напруженості в
Криму. За його словами, «активність російських організацій шовіністів прямо
пропорційна тому фінансуванню, яке вони одержують з Москви». «Що
стосується будівництва мечеті, то організація «Рускоє єдінство» не узяла на
себе відповідальність, і тепер справа міліції розібратися в цьому питанні. Але
показове те, що буквальне через дві години після руйнування будови
кримських татар в Молодіжному, прогриміли вибухи в Соборній мечеті», –
підкреслює глава Меджлісу.
На його думку, тут не йдеться про відновлення якоїсь справедливості
або передачу земель пайовикам. Просто ці молодчики хочуть
продемонструвати, що вони представляють якусь політичну силу, що вони
захищають інтереси російської більшості проти кримських татар.
М. Джемільов вважає, що оскільки ніякої адекватной реакції Києва на
події в Криму не було, то татарська діаспора захищатиме себе сама. Швидше
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за все, Меджліс буде звертатись до міжнародних організацій за підтримкою.
«Якихось силових дій не робитимемо, хоча якщо наступного разу вони
сунутимуться, то розмовлятимемо на зрозумілій їм мові», – зазначив лідер
Меджлісу.
Він також висловив невдоволення тим, що в цілому влада України все
менше приділяє уваги кримським татарам. Він вважає, що низький рівень
фінансування програм, які стосуються повернення кримських татар на
Батьківщину, не дає можливості вирішити наболілі проблеми. «Нам треба
було мінімально виділяти близько 190 млн, але вони заклали в програму
50 млн, а виділили всього 10 млн. Можна було взагалі не виділяти, сказати,
що кримські татари нам більше не потрібні. Це просто знущання! Близько
300 селищ без електрики, без води, без доріг – і нібито все гаразд і не треба
піднімати це питання!», – заявив М. Джемільов.
Він також висловив думку, що українська влада свідомо ігнорує
інтереси кримських татар. Зокрема, недавно «в Нижньогірському районі
відкривали пам’ятник російському полководцю, генералу-фельдмаршалу
Петру Лассі часів Петра Першого, який організовував походи на Крим, палив
села, пограбував Бахчисарайський палац, відвіз бібліотеку до СанктПетербурга. І йому, як національному герою, ставлять пам’ятник, і у
відкритті пам’ятника бере участь представник президента України в Криму
разом із своєю дружиною, міністром культури. Тобто, влада працює на
створення напруженості. Для чого це робиться, можна тільки здогадуватися»,
– підкреслив лідер Меджлісу.
Натомість В. Подячий, координатор Народного фронту «СевастопольКрим-Росія» не убачає зв’язок між спробою підпалу будівництва Соборної
мечеті в Сімферополі і погромами татарських будинків. «Я не думаю, що є
зв’язок між цими подіями, тому що в першому випадку, коли були
ліквідовані самозахоплення, були задіяні бізнес-інтереси конкретних
угрупувань. А в другому випадку може бути якась провокація. Може, це було
зроблено усвідомлено, щоб кинути тінь на “Російську єдність”, може,
неусвідомлено. Хтось просто хотів підставити “Російську єдність”. Я не
думаю, що це зробили вони і що все це якось зв’язано між собою», – заявив
В. Подячий.
За його словами Меджліс ніяк не повинен реагувати, тому що це
економічні суперечки, які не мають відношення до меджлісу. А «Російська
єдність» – це відомий бізнес-проект, який дуже далекий від потреб етнічних
росіян, що проживають в Криму. Ці проблеми не цікавлять ні татар, ні
росіян, тому що кримським татарам глибоко не цікава тема самозахоплень,
оскільки більшість з них забезпечена землею краще, ніж росіяни. «Єдине, що
тут повинна бути присутня законність, а керівництву різних угрупувань не
треба ніяк реагувати, треба чекати, коли розберуться компетентні органи», –
вважає В. Подячий.
У свою чергу голова кримської республіканської організації партії
«Російський блок» О. Чорноморів бачить причину конфлікту у відсутності
законності, а також в тому, що органи виконавчої влади в Криму не хочуть
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розбиратися із самозахопленнями кримських земель з політичних мотивів.
«На жаль, у нас законність йде на поводі у політичних мотивів, а звідси і
результат: політичні мотиви є у однієї групи, вони є і у іншої групи – і ось
вам зразу ж конфлікт», – зазначив політик.
За його словами, місцеве населення не татарської національності,
звичайно, виражає незадоволення тим, що землю одержують в Криму по
корупційних схемах, а простим громадянам, у тому числі вчителям, лікарям,
не вдається добитися клаптика землі для себе. «Я це дуже добре знаю по
Ялті. Такого бути не повинно, коли за національною ознакою одна група
одержує землю, потім, якщо їй мало, захоплює ще, а інша, природно,
незадоволена. І ця незадоволеність виливається в конфлікти, на яких,
можливо, починають грати політичні сили. Але те, що є незадоволеність
кримського населення не татарської національності, це факт», – підкреслив
О. Чорноморів.
Таким чином, як відзначають експерти, останнім часом у Криму
спостерігається певне загострення ситуації навколо кримськотатарського
питання. Виважена політика влади, яка, варто визнати, все ж таки
намагається вирішувати згадані проблеми, має стати запорукою того, що
конфліктні настрої не перетнуть межі латентної форми і суспільний спокій на
півострові зберігатиметься (Соборну мечеть в Криму закидали
«коктейлями Молотова» // http://www.unn. com.ua/uk/news – 2012. – 1.12;
Глава Меджлиса предложил увеличить финансирование обустройства
репатриантов в пять раз // http://news.allcrimea.net – 2012. – 7.12;
Мусульмани Криму вимагають покарати винних у підпалі мечеті //
http://www.unn.com.ua/uk/news – 2012. – 1.12; В Симферополе разгромили
самовольно построенные дома крымских татар // http://kp.ua/daily – 2012.
– 3.12; В сносе крымскотатарского самозахвата под Симферополем
милиция не нашла криминала // http://crimea.comments.ua – 2012. – 3.12;
Крымские татары из «Себата» приравняли «Русское единство» к
меджлису / «И те и другие – провокаторы», но виноват во всем
Константинов // http://1.crimea.ua – 2012. – 7.12; Кому нужна резня в
Крыму // http://www.from-ua.com – 2012. – 7.12; Кримські татари
мітингують на захист своїх прав // http://www.pravda.com.ua -2012. – 10.12;
Кримські татари вимагали відновлення своїх прав та заборони
посмертного донорства // http://gazeta.ua – 2012. – 10.12).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
11 декабря в Верховной Раде состоялось заседание депутатской
Подготовительной группы, на котором cостоялось обсуждение вопроса
распределения комитетов. На заседании присутствовали представители
всех политических партий. Об этом сообщил на открытии заседания
председатель Подготовительной группы В. Литвин.
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Рабочая группа Верховной Рады утвердила перечень 27 парламентских
комитетов, а также одну специальную контрольную комиссию. Это решение
на заседании группы поддержало большинство народных депутатов, а
именно 16 представителей из числа Партии регионов и КПУ. В свою очередь,
9 народных депутатов от оппозиции высказались против.
Как сообщало агентство, представители Партии регионов высказывали
предположение, что количество комитетов достигнет 30 (Укринформ
(http://www.ukrinform.ua). – 2012. – 11.12).
***
Підготовча депутатська група на засіданні у вівторок затвердила
проект Постанови Верховної Ради України про перелік, кількісний склад і
предмети відання комітетів Верховної Ради України сьомого скликання.
Проектом передбачається утворити 27 комітетів:
– з питань аграрної політики та земельних відносин;
– з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;
– з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального
господарства та регіональної політики;
– з питань бюджету;
– з питань державного будівництва та засад місцевого самоврядування;
– з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи;
– з питань економічної політики;
– з питань європейської інтеграції;
– з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
– у закордонних справах;
– з питань культури і духовності;
– з питань науки і освіти;
– з питань національної безпеки і оборони;
– з питань охорони здоров’я;
– з питань паливно–енергетичного комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки;
– у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів;
– з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин;
– з питань правової політики;
– з питань верховенства права та правосуддя;
– з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва;
– з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності
Верховної Ради України;
– з питань свободи слова та інформації;
– з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму;
– з питань соціальної політики та праці;
– з питань транспорту і зв’язку;
– з питань фінансів і банківської діяльності;
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– з питань податкової та митної політики
і Спеціальну контрольну комісію з питань приватизації.
При цьому голова Підготовчої депутатської групи В. Литвин наголосив,
що збільшення кількості комітетів в жодному разі не призведе до збільшення
кількості співробітників Апарату парламенту.
Він також запропонував обговорити питання щодо надання згоди на
призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України.
На думку керівника парламенту, це питання народні депутати мають
розглянути після обрання Голови Верховної Ради України та його
заступників.
За словами В. Литвина, процес формування парламентських комітетів
може затягнутися, і Підготовча депутатська група може виконувати їх
функції, зважаючи на необхідність якнайшвидшого формування складу
уряду.
«Ми повинні продемонструвати відповідальність і вийти на відповідне
рішення, – сказав він. – Не можна увійти у новий рік, не визначившись з
кандидатурою Прем’єр-міністра» (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2012. – 10.12).
***
Фракція «Батьківщина» обрала своїм головою А. Яценюка та
затвердила О. Турчинова головою політичної ради фракції. Про це УНН
сказав народний депутат від «Батьківщини» А. Павловський.
Також нардеп повідомив, що фракція обрала для А. Яценюка сімох
заступників (Украинские Национальные Новости (http://www.unn.com.ua).
– 2012. – 11.12).
***
Председателем парламентской фракции Партии регионов в
Верховной Раде VII созыва стал А. Ефремов.
Такое решение было принято на собрании членов фракции политсилы.
«Как председатель Партии регионов, я вношу предложение избрать
А. Ефремова председателем депутатской фракции», – сказал председатель ПР
Н. Азаров.
Соответствующее решение новоизбранные депутаты приняли
единогласно. Было также принято решение о создании фракции Партии
регионов в Раде VII созыва (Укринформ (http://www.ukrinform.ua). – 2012. –
11.12).
***
На засіданні фракції УДАР депутати обрали керівництво
парламентської фракції. Очолив її лідер УДАРу В. Кличко, заступниками
стали В. Ковальчук та В. Пинзеник.
Фракція УДАРу у Верховній Раді сьогодні складає 42 депутати. Окрім
обраних за списками та у мажоритарних округах висуванців партії, у
фракцію увійшли самовисуванці Я. Дубневич та Ф. Негой (Сайт партії
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УДАР В. Кличка (http://klichko.org/ua). – 2012. – 12.12).
***
У Верховній Раді зареєстрували фракції партій «Свобода», УДАР,
«Батьківщини», «Партії регіонів» та КПУ, передає кореспондент УНН.
Фракція ВО «Свобода» – 37 депатутів.
Фракція УДАР В. Кличка – 42 депутати.
Фракція «Батьківщини» – 99 депутатів.
Фракція Партії регіонів – 210 депутатів.
Фракція КПУ – 33 депутати.
Нагадаємо, головою фракції Партії регіонів переобрали О. Єфремова.
Перший заступник голови фракції – М. Чечетов. Замглави фракції – С. Клюєв
та С. Тігіпко.
Головою фракції «Батьківщина» обрано А. Яценюка, заступником –
С. Соболєва.
У фракцію КПУ увійдуть 33 народних депутата. До фракції після
лікарняного приєднався Є. Мармазов. Глава фракції КПУ – П. Симоненко,
перший заступник голови фракції – А. Мартинюк.
Головою фракції УДАР обрано В. Кличка, заступниками – В. Пинзеника
і В. Ковальчука.
У «Свободи» голова фракції О. Тягнибок, заступники – А. Мохник і
Р.
Кошулинский
(Украинские
Национальные
Новости
(http://www.unn.com.ua). – 2012. – 12.12).
***
У Раді залишилося більше двох десятків позафракційних. Про це
свідчать результати голосування за продовження засідання Верховної Ради у
середу до розгляду всіх питань порядку денного, оприлюднені на сайті
парламенту.
Всього залишилося 24 позафракційних депутати. Повний список
виглядає наступним чином: Балога В., Дерев’янко Ю., Домбровський О.,
Доній О., Єремеєв І., Жеваго К., Заболотний Г., Івахів С., Лабазюк С.,
Лабунська А., Литвин В., Ляшко О., Мартиняк С., Миримський Л., Міщенко
С., Мошенський В., Палиця І., Петьовка В., Порошенко П., Рибаков І.,
Табалов А., Табалов О., Тимошенко В., Чудновський В. (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2012. – 12.12).
***
Верховна Рада обрала Лічильну комісію.
За відповідне рішення проголосувало 236 народних депутатів з
437 зареєстрованих.
До складу Лічильної комісії увійшли представники п’яти політичних
партій.
Зокрема від ПР увійшли: Демішкан В., Зарубніський О., Калюжний В.,
Наконечний В., Олійник В., Пінчук А., Кубашеський С., Стоян О., Сухий Я.,
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Чечетов М.
Від ВО «Батьківщина»: Зубко Г., Канівець О., Кужель О., Купрійчук І.,
Павловський А.
Від УДАРу: Гінка Я., Чугунніков В.
Від ВО «Свобода»: Гелевей О., Швайка І.
Від КПУ: Гордієнко С., Зубчевський О. (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2012. – 12.12).
***
Головою Лічльної комісії Верховної Ради обрано представника Партії
регіонів В. Олійника. Про це УНН повідомив сам парламентарій.
«На засіданні комісії головою було обрано Олійника, заступником
голови – представника «Свободи» Ігоря Швайку, секретарем – представника
Компартії Сергія Гордієнко», – зазначив В. Олійник.
Водночас він наголосив, що під час засідання лічільної комісії
представники фракцій «Батьківщина», УДАР та ВО «Свобода» вимагали
провести тестування системи голосування «Рада». Проте для тестування
данної системи необхідно ухвалити окреме рішення Верховної Ради
(Украинские Национальные Новости (http://www.unn.com.ua). – 2012. –
12.12).
***
У Верховній Раді зареєстровані проекти постанов про обрання
головою парламенту народного депутата від Партії регіонів В. Рибака і
його першим заступником І. Калетніка, передає кореспондент УНН.
Проект постанови про обрання спікера внесений народними депутатами
О. Єфремовим та В. Макеєнко (Партія регіонів). Проект постанови щодо
кандидатури першого заступника внесений народним депутатом
П.
Симоненком
(КПУ)
(Украинские
Национальные
Новости
(http://www.unn.com.ua). – 2012. – 12.12).
***
Три опозиціонери готові підтримати кандидатуру М. Азарова на
пост Прем’єра. Два представника фракції «Батьківщина» та один
представник УДАРу готові проголосувати за кандидатуру М. Азарова на
посаду Прем’єр-міністра. Про це повідомляє Цензор.net
«Мова йде про 58 номер спику ОО «Батьківщина» І. Скосара (квота
«Фронту змін»), 62 номер – В. Немилостивого (квота «Фронту змін») та
мажоритарщика від УДАРу Р. Сольвара», – йдеться в інформації.
Як повідомляло агентство, Представник Президента в парламенті
Ю. Мірошниченко висловив сподівання, що вже в перший день роботи
нового парламенту нардепам вдасться затвердити М. Азарова на посаді
Прем’єра (Укринформ (http://www.ukrinform.ua). – 2012. – 12.12).
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***
У перший сесійний день новообраної Верховної Ради України сьомого
скликання депутатська фракція по- літичної партії УДАР внесла до
парламенту перші законопроекти.
А саме:
– проект Постанови Верховної Ради України про звіт Кабінету Міністрів
України, який зареєстрували народні депутати В. Кличко, В. Ковальчук та
В. Пинзеник.
Окрім того, народні депутати В. Кличко, В. Ковальчук та В. Карпунцов
зареєстрували:
– проект Постанови Верховної Ради України про забезпечення
особистого голосування народних депутатів України за допомогою сенсорної
клавіші;
– проект Постанови Верховної Ради України про призначення чергових
виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови на
3 червня 2012 р.;
– проект Закону про внесення змін до Закону України «Про столицю
України – місто-герой Київ» щодо об’єднання посад Київського міського
голови та голови Київської міської державної адміністрації.
«Ми обіцяли виборцям, що йдемо до парламенту працювати і говорили
про те, що вже маємо пакет законопроектів. Сьогодні перші з них ми подали і
зареєстрували», – підкреслив В. Кличко (Сайт партії УДАР В. Кличка
(http://klichko.org/ua). – 2012. – 12.12).
***
І. Богословська пропонує втихомирювати депутатів.
Перший день роботи Верховної Ради підтвердив, що потрібно вводити
інститут парламентських приставів. Про це заявила депутат від Партії
регіонів І. Богословська, яку цитує прес-служба партії.
«Сьогодні тільки перше засідання Верховної Ради VІІ скликання, а
«Свобода» вже почала воєнізовані дії – б’є депутатів, свистить і не дає
нормально працювати», – зазначила вона.
«Крім того, ця фракція приміряє на себе роль тлумача Регламенту та
інших законодавчих актів, намагається змусити працювати всіх так, як це
вигідно і зручно їй. За всіма цими діями немає нічого, окрім бажання
заробити собі дешеву популярність. Ні конкуренції ідеологій, ні змісту», –
зазначила І. Богословська. «У «Свободи», як і у будь-якої іншої тоталітарної
політичної сили, світ ділиться на дві частини – на чорне і біле. І якщо вони
вважають, що перед ними ворог, методи боротьби з ним і етичні норми не
грають ніякої ролі», – уточнила вона. «Вважаю, що для України входження
праворадикальної партії в парламент – це виклик. Такий же, яким він був для
Франції, Австрії, Нідерландів, в яких обиралися неофашистські партії. Ці
країни зуміли відповісти на нього. Впевнена, Україна і українці зуміють дати
належну оцінку всьому що, відбувається», – підкреслила парламентарій.
І. Богословська уточнила, що «ганебна практика» вести полеміку з
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допомогою кулаків «повинна піти в минуле».
«У Верховній Раді як у представницькому органі українського народу
немає місця мордобою і силовому з’ясуванню стосунків. Потрібно
запозичити найкраще зі світового досвіду та ввести спеціальну службу, яка
буде втихомирювати депутатів», – заявила вона.
«Наприклад, у Великобританії служба парламентських приставів існує
ще з 1415 р. В Канаді – з 1927 р. Пора це робити і у нас», – підсумувала
політик (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2012. – 12.12).
***
Олександр та Андрій Табалови, обрані народними депутатами від
об’єднаної опозиції «Батьківщина», не увійшли до складу фракції
«Батьківщина» через порушення присяги кандидата у народні депутати,
підписаної ними 5 серпня цього року. Згідно з присягою, кожен кандидат у
народні депутати від «Батьківщини» «публічно присягнув дотримуватися
перелічених зобов’язань». Зокрема, в тексті йшлося про те, що в разі
принципової зміни політичної позиції врозріз із позицією об’єднаної опозиції
«Батьківщина» обраний депутат «вважає справою честі та зобов’язується
скласти повноваження народного депутата України».
На підставі невходження Олександра та Андрія Табалових до складу
фракції «Батьківщина» та на підставі підписаної ними присяги фракція
одноголосно ухвалила рішення вимагати від них скласти мандати народних
депутатів України (Сайт партії «Фронт змін» (http://frontzmin.ua). – 2012.
– 11.12).
***
Голова фракції «Батьківщина» А. Яценюк звернувся до Центральної
виборчої комісії з вимогою не визнавати народними депутатами, не
видавати депутатські посвідчення та нагрудні знаки Олександру та
Андрію Табаловим як особам, які не склали присяги народного депутата
України. Про це УНН повідомили у прес-службі політсили.
А. Яценюк підкреслив, що Олександр та Андрій Табалови були відсутні
на урочистому засіданні Верховної Ради України, на якому новообрані
народні депутати склали присягу на вірність Україні.
«За таких обставин нескладення присяги новообраними народними
депутатами перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради
України своїм наслідком повинно мати втрату депутатського мандата», –
наголосив А. Яценюк.
Зважаючи на це, А. Яценюк просить ЦВК не видавати А. Табалову,
обраному в окрузі № 99, посвідчення народного депутата України та
нагрудний знак встановленого зразка, а також призначити у встановленому
Законом порядку повторні вибори в 99-му виборчому окрузі.
Також, з огляду на те, що О. Табалов, обраний за списком
ВО «Батьківщина», не склав присягу народного депутата, А. Яценюк просить
визнати обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у
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виборчому списку Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (Украинские
Национальные Новости (http://www.unn.com.ua). – 2012. – 12.12).
***
Народні депутати Олександр та Андрій Табалов заявляють, що не
увійшли до складу жодної з фракцій, оскільки розгубилися. Про це вони
сказали журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент УНН.
«Ми ще нічого не бачили. Ми з’ясовуємо ситуацію. Ми тут вперше», –
повідомив О. Табалов. У свою чергу, А. Табалов запевнив, що не приєднався
до жодної фракції.
Як повідомлялося, народний депутат А. Яценюк повідомив, що батько
та син Табалови, які заявили, що не входитимуть до фракції «Батьківщина»,
складуть депутатські мандати. За словами А. Яценюка, для нього
невходження Табалових до фракції було несподіванкою. Голова фракції
«Батьківщина» у Верховній Раді А. Яценюк також повідомив, що визнає
свою провину за те, що народні депутати Табалови були включені до списку
кандидатів від Об’єднаної опозиції.
За словами А. Яценюка, Табалови були відсутні у сесійній залі ВР під
час зачитування присяги народного депутата і тому вони, відповідно до
Конституції, не можуть мати статус народного депутата України. Він
наголосив, що ВР має ухвалити закон про відкликання народного депутата.
За словами голови фракції Партії регіонів О. Єфремова, народні
депутати Табалови не зверталися із заявами про вступ до фракції ПР
(Украинские Национальные Новости (http://www.unn.com.ua). – 2012. –
12.12).
***
11 грудня 2012 р. відбулася зустріч уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини В. Лутковської з надзвичайним і повноважним
послом Королівства Данія в Україні М. Борг-Хансеном, на якій
обговорювалися питання співпраці офісу омбудсмена з посольством
Королівства Данія в Україні.
В. Лутковська поінформувала посла Королівства Данія про зміни, що
відбулись у роботі секретаріату уповноваженого, головні напрями своєї
діяльності та стратегічні цілі. Також уповноважений з прав людини
В. Лутковська повідомила посла Королівства Данія в Україні М. БоргХансена про ухвалення Верховною Радою України проекту постанови про
скасування рішення Верховної Ради щодо прийнятого в першому читанні
законопроекту № 11013 «Про внесення змін до Кримінального та
Кримінально-процесуального
кодексів
України
щодо
посилення
відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію
людини». Це відбулось після того, як був оприлюднений, серед іншого,
висновок Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини стосовно
недоцільності прийняття вищезгаданого законопроекту.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини В. Лутковська
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та посол Королівства Данія в Україні домовились про подальшу співпрацю
(Сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
(http://www.ombudsman.gov.ua). – 2012. – 12.12).
***
11 грудня 2012 р. було підписано Меморандум про співпрацю між
уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Федерацією
професійних спілок України.
У Меморандумі визначені основні напрями спільної роботи та
першочергові завдання щодо розширення співпраці профспілкових
організацій із уповноваженим Верховної Ради України з прав людини в
інтересах людини праці. В рамках заходу також було підписано Угоду про
співпрацю між Державною інспекцією України з питань праці та Федерацією
професійних спілок України.
На зустрічі з журналістами уповноважений Верховної Ради України з
прав людини В. Лутковська наголосила: «Поєднання парламентського
контролю омбудсмена, громадського контролю профспілок та державного
контролю з боку Державної інспекції з питань праці за дотриманням
трудових і соціально-економічних прав громадян відкривають нові
перспективи реформування трудового законодавства в інтересах людини
праці» (Сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
(http://www.ombudsman.gov.ua). – 2012. – 11.12).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент Украины В. Янукович подписал Закон «О внесении
изменений в Регламент Верховной Рады (относительно личного
голосования с помощью электронной системы)». Об этом сообщается на
сайте парламента. «Соответствующий закон, который предусматривает
обязательное персональное голосование каждого народного депутата, был
принят Верховной Радой VІ созыва на заседании 6 декабря», – напоминает
сайт Партии регионов. По закону, предложенному народным депутатом от
ПР В. Макеенко, открытое голосование осуществляется каждым народным
депутатом лично с помощью электронной системы таким способом, что
делает невозможным голосование вместо него другим лицом. Закон вступает
в силу со дня, следующего за днем его опубликования (Укринформ
(http://www.ukrinform.ua). – 2012. – 11.12).
***
Державний візит Президента України до Індії мав на меті значну
активізацію відносин між нашими країнами. Про це сказав глава
Української держави в інтерв’ю журналістам у Бангалорі. «Перш за все, цим
візитом ми намагалися значно активізувати відносини між Україною та
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Індією, які дійсно були майже 10 років на досить низькому рівні», – зазначив
В. Янукович.
Президент висловив переконання, що сьогодні в українсько-індійських
відносинах відкрито нову сторінку. Він, зокрема, нагадав про відновлення
роботи Міжурядової українсько-індійської комісії з питань торговельного,
економічного, наукового, технічного, промислового та культурного
співробітництва, яка сьогодні напрацьовує пропозиції за всіма напрямами, за
якими можна інтенсифікувати двосторонню взаємодію. Йдеться про питання
залучення інвестицій, створення спільних підприємств, отримання
додаткових можливостей постачання обладнання та сировини як в Україну,
так і в Індію. На переконання глави держави, збільшення товарообігу між
нашими країнами, яке має місце вже зараз, є лише початком поглиблення
ефективної співпраці. «Індія для нас є одним із найцікавіших партнерів у
цьому регіоні», – зазначив В. Янукович (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. –
12.12).
***
Україна рішуче налаштована на розширення співпраці з Індією в
енергетичному секторі. Про це Президент України В. Янукович заявив під
час виступу на українсько-індійському бізнес-форумі в Бангалорі.
«Українські компанії мають усі можливості забезпечити необхідним
обладнанням індійські атомні електростанції, теплові електростанції,
електростанції гідроенергетики, надати сприяння в модернізації існуючих
об’єктів енергетики Індії. Ми також готові працювати в будівництві
сонячних і вітрових електростанцій», – сказав глава держави. За словами В.
Януковича, наша держава братиме участь у тендерах на поставку товарів і
послуг для цих об’єктів.
«У нас є конкретні пропозиції щодо співробітництва з Індійською
корпорацією ядерної енергетики», – додав Президент. За словами
В. Януковича, Україна також пропонує Індії спільні проекти з виробництва
газотурбінних електростанцій на базі двигунів «Мотор-Січ» (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2012. – 12.12).
***
Україна зацікавлена в розширенні діяльності індійських компаній у
багатьох секторах економіки. Про це Президент України В. Янукович
сказав під час українсько-індійського бізнес-форуму в Бангалорі.
«Ми вітаємо всесвітньовідомі індійські фармацевтичні компанії, які вже
тривалий час працюють на українському ринку», – сказав глава держави. Він,
зокрема, нагадав, що група «Ранбаксі» наступного року святкуватиме
20-річчя своєї присутності в Україні. Президент також звернув увагу на те,
що в Сумах тривалий час успішно працює спільне фармацевтичне
підприємство компанії «Кусум Хелскер», а всесвітньовідома компанія
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«Біокон» цього року розпочинає поставки в Україну значної кількості
медикаментів.
Президент звернув окрему увагу на те, що Україна має всі можливості й
умови для створення конкурентоздатного ринку інформаційних технологій.
Він, зокрема, нагадав, що в нашій державі діють 20 навчальних закладів, які
готують висококваліфікованих працівників інформаційної індустрії.
«Ми створили сприятливе законодавство для стимулювання розвитку
галузі і готові поділитися цим досвідом. Компанії, які займаються розробкою
програмного забезпечення, будуть звільнені від оплати ПДВ з 2013 р. на
наступні 10 років», – сказав В. Янукович (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. –
12.12).
***
Президент України В. Янукович у м. Бангалор відвідав штабквартиру найбільшої індійської біотехнологічної та фармацевтичної
компанії Biocon.
Під час спілкування з керівництвом компанії Президент поцікавився, чи
мають вони інтерес до спільного виробництва в Україні. «Мене цікавить
питання, щоб ми з вами знайшли спільну базу для співпраці», – підкреслив
він. Представники Biocon зазначили, що мають бажання поглиблювати
співпрацю з Україною. Глава держави також зробив запис у Книзі почесних
гостей (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2012. – 12.12).
***
У Бангалорі Президент України В. Янукович відвідав штаб-квартиру
індійської мультинаціональної компанії Infosys, яка розробляє програмне
забезпечення для електронної комерції, телекомунікаційних компаній,
банків і фінансових установ. Компанія також надає консалтингові послуги
та послуги з аутсорсингу.
Глава держави переглянув відеопрезентацію про створення, діяльність
компанії та поспілкувався з її керівництвом.
В. Янукович наголосив, що українська сторона зацікавлена у співпраці з
такою потужною ІТ-компанією. Він зазначив, що Україна є однією з
провідних держав з підготовки програмістів та програмної продукції. «Нам
буде цікаво з вами поспілкуватися, знайти ті точки дотику, які надаватимуть
нашим відносинам ефект синергії», – сказав Президент.
Глава держави нагадав, що в контексті розвитку ІТ-технологій в Україні
з 2013 р. цій галузі надано податкові пільги. Він запросив керівництво
компанії відвідати нашу країну для вивчення ситуації у сфері інформаційних
технологій, в тому числі щодо бази підготовки фахівців. «Наші програмісти
користуються дуже високим попитом у світі», – підкреслив Президент. У
свою чергу, один із керівників Infosys наголосив, що сьогодні компанія
зацікавлена у поглибленні співпраці з європейськими партнерами (Офіційне
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інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2012. – 12.12).
***
У Бангалорі відбулася зустріч Президента України В. Януковича з
губернатором штату Карнатака Х. Бхардваджем.
Глава Української держави високо оцінив атмосферу, в якій проходить
його державний візит до Індії. Він підкреслив, що в Україні добре
усвідомлюють важливість активного політичного діалогу на високому рівні
як невід’ємної складової результативної співпраці між країнами. У цьому
зв’язку глава держави відзначив корисність для української сторони
відвідання міста Бангалор, яке є одним з найважливіших промислових і
науково-технічних центрів Індії. Губернатор штату Карнатака, у свою чергу,
висловив сподівання, що українська делегація зможе налагодити в Бангалорі
нові цікаві контакти.
Сторони обговорили питання українсько-індійської співпраці, зокрема, у
сфері інформаційних технологій, розвитку космічної галузі. Окрему увагу під
час зустрічі було приділено питанням культурного обміну між країнами та
активізації контактів. Президент запросив губернатора та делегацію з
Бангалора відвідати Україну для ознайомлення з потенціалом низки регіонів
нашої держави з метою подальшої розбудови співпраці. Глава держави також
розповів про хід реформ, які зараз реалізуються в Україні в різних сферах
життєдіяльності (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2012. – 11.12).
***
Президент України В. Янукович вітає висновки Європейського Союзу
щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, оприлюднені Радою міністрів
закордонних справ ЄС. Про це він заявив, відповідаючи на запитання
представників ЗМІ у Бангалорі. «Це довгоочікуваний крок, на який ми чекали
від Євросоюзу, Єврокомісії. Ми, безумовно, це вітаємо», – сказав глава
держави. Президент також зазначив, що сьогодні українська сторона має
працювати над підготовкою саміту Україна-ЄС, який «надасть нового
імпульсу в питаннях євроінтеграції» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. – 12.12).
***
Президент України В. Янукович в Баку провів зустріч з Президентом
Азербайджану І. Алієвим, під час якої було обговорено питання розвитку
двосторонніх відносин між країнами.
На початку зустрічі глава держави зазначив, що спеціально відвідав
Баку, оскільки в українсько-азербайджанських стосунках існує багато питань,
які потребують обговорення.
«Азербайджан за останні роки зробив великий крок у своєму розвитку.
Україна радіє таким успіхам друзів», – наголосив В. Янукович. Президент
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Азербайджану, у свою чергу, відзначив прогрес у всіх напрямках розвитку
відносин між країнами. Він наголосив, що Азербайджан розраховує на
продовження плідної співпраці з Україною. І. Алієв також зазначив, що під
керівництвом В. Януковича Україна впевнено рухається шляхом прогресу.
«Україна йде впевнено вперед шляхом розвитку, прогресу. Сьогодні є чіткі
перспективи розвитку вашої країни», – сказав президент Азербайджану.
Зустріч В. Януковича зі своїм азербайджанським колегою в Баку
відбулася на зворотному шляху Президента по завершенню державного
візиту до Республіки Індія (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. – 12.12).
***
М. Азаров як внесений Президентом України кандидат на посаду
Прем’єр-міністра України провів консультації з фракцією Комуністичної
партії України у Верховній Раді сьомого скликання. Під час зустрічі було
обговорено питання умов співпраці з МВФ, державної підтримки
промислового розвитку і створення робочих місць, модернізації системи
охорони здоров’я та ін. М. Азаров засвідчив, що курс реформ, необхідних
усьому суспільству, буде продовжено, і для цього він закликає
консолідуватися всі політичні сили, представлені у Верховній Раді
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 12.12).
***
М. Азаров провів зустріч із представниками депутатської фракції
ВО «Свобода» у Верховній Раді сьомого скликання. Зустріч відбулася в
рамках консультацій, які 11–12 грудня М. Азаров проводить як внесений
Президентом України кандидат на посаду Прем’єр-міністра.
М. Азаров розповів про своє бачення соціально-економічної ситуації в
Україні і світі та масштабні завдання розвитку України, які стоять перед
новим парламентом і новим урядом. Також він відповів на запитання
представників фракції ВО «Свобода» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2012. – 11.12).
***
11 грудня з ініціативи Високого представника ЄС з міжнародних
питань та політики безпеки К. Ештон відбулася її телефонна розмова з
Прем’єр-міністром України М. Азаровим.
К. Ештон проінформувала главу українського уряду про висновки Ради
ЄС у закордонних справах щодо України. Вона підкреслила, що
Європейський Союз щиро бажає Україні прогресу на шляху реформ,
модернізації економіки та демократичних перетворень, а також в реалізації
європейського вибору. Рада ЄС у закордонних справах підтвердила
залучення України до співробітництва у напрямі політичної асоціації та
економічної інтеграції на основі спільних цінностей. У зв’язку з цим Високий
представник ЄС повідомила Миколі Азарову про готовність провести
30

засідання Ради Україна-ЄС в Люксембурзі влітку 2013 р. Вона також
переконана у підписанні угоди про асоціацію під час Вільнюського саміту
Східного партнерства у листопаді 2013 р.
К. Ештон висловила впевненість, що Україна успішно виконає
погоджений з ЄС Порядок денний асоціації та забезпечить реформування
виборчого законодавства, судової системи, конституційні перетворення.
Зокрема, Високий представник ЄС позитивно оцінила висловлене
зобов’язання України вдосконалити виборчу систему в Україні відповідно до
рекомендацій представників ЄС. Також Євросоюз готовий надати Україні
допомогу в реформуванні судової системи.
У свою чергу, Прем’єр-міністр України М. Азаров подякував К. Ештон
за бажання вести конструктивний, відвертий діалог і за позитивну оцінку
перспектив співробітництва України з Євросоюзом.
Глава уряду привітав рішення Ради ЄС у закордонних справах і заявив,
що це добрий сигнал до подальшого поглиблення співпраці. Він підкреслив,
що Україна рішуче налаштована виконати Порядок денний асоціації та
підписати відповідну Угоду. «Ми також готові до запуску нових форматів
діалогів з ЄС щодо реформування системи правосуддя, вдосконалення
виборчого законодавства, покращення бізнес-клімату в Україні», – заявив
М. Азаров
Сторони домовились підтримувати особистий постійний діалог у
процесі підготовки підписання угоди про політичну асоціацію, включаючи
всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2012. – 11.12).
***
Уряд протягом року тримав на контролі ситуацію з виплати
заробітної плати. Місцевим бюджетам виділялися короткострокові
казначейські позики. У квітні Кабінет Міністрів ініціював зміни до бюджету,
якими виділялися 1,49 млрд грн додаткових дотацій регіонам для оплати
праці працівникам бюджетних установ.
З метою збільшення додаткових дотацій місцевим бюджетам на
1,63 млрд грн переглядалися бюджетні витрати. Відповідне розпорядження
Кабінет Міністрів прийняв 28 листопада 2012 р., а вже 6 грудня ці гроші у
повному обсязі були перераховані на місця. Тобто, це було в черговий раз в
цьому році, коли направлялися додаткові кошти місцевим бюджетам на
виплату заробітної плати. А перед тим – у жовтні поточного року – згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів було виділено 1 млрд грн дотацій саме
для цих цілей.
Наприкінці року з’ясувалося, що затримки з виплатою заробітної плати
на місцях все-таки залишаються. У зв’язку з цим були внесені зміни в
бюджет 2012 р. на виділення ще додаткових 1,37 млрд грн на вирівнювання
фінансового забезпечення місцевих бюджетів. У найближчі дні вони також
будуть спрямовані в регіони.
Прем’єр-міністр України М. Азаров неодноразово заявляв, що кошти на
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виплату заробітної плати в регіонах є, що виплата заробітної плати – це
пріоритет при розподілі бюджетних коштів. Глава уряду поставив чітке
завдання, в тому числі перед керівниками місцевих державних адміністрацій
– забезпечити регулярну та своєчасну виплату заробітної плати. Якщо, як
заявляють деякі мери міст, у них немає грошей на виплату заробітної плати,
значить гроші витрачаються не за призначенням.
За дорученням Прем’єр-міністра зараз на місцях ситуацію з виплатою
заробітної плати вивчають спеціальні робочі групи. У разі, якщо порушення
будуть виявлені, посадові особи будуть нести відповідальність згідно з
чинним законодавством. Мова йде саме про державних службовців. Мерам
міст як керівникам органів місцевого самоврядування уряд може тільки
допомагати, що й робилося протягом року (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2012. – 12.12).
***
Уряд затвердив Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза
межами населених пунктів. Відтепер відстань між опорами рекламних
засобів, що розміщуються вздовж автомобільних доріг загального
користування, визначається з додержанням вимог техніки безпеки, але не
може бути менша ніж 100 м, передає УНН з посиланням на прес-службу
Держпідприємництва.
«5 грудня 2012 постановою уряду № 1135 було затверджено Типові
правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.
Служба безпосередньо брала участь у розробленні та погодженні «Типових
правил». До робочої групи, яка доопрацьовувала проект, увійшли як
безпосередні розробники –представники Київської облдержадміністрації, так
і експерти з Асоціації зовнішньої реклами, Укравтодору, ДАІ. Важливо, що у
роботі над Типовими правилами для рекламістів взяли участь і представники
бізнесу.
Також забороняється проведення конкурсів у процесі видачі дозволів», –
йдеться
у
повідомленні
(Украинские
Национальные
Новости
(http://www.unn.com.ua). – 2012. – 11.12).
***
В среду, 12 декабря, в центральном офисе «Газпрома» состоялась
рабочая встреча председателя правления компании А. Миллера и
министра энергетики и угольной промышленности Украины Ю. Бойко.
Об этом сообщили в управлении информации «Газпрома».
«На встрече рассматривались перспективы долгосрочного партнерства в
газовой сфере. Кроме того, было уделено особое внимание вопросам
обеспечения бесперебойного транзита российского газа по территории
Украины потребителям Европы наступившей зимой, с учетом резервов газа в
ПХГ Украины», – говорится в сообщении.
Справка. Транзит газа по территории Украины осуществляет дочерняя
компания НАК «Нафтогаз Украины» – «Укртрансгаз», являющаяся
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оператором
национальной
газотранспортной
системы.
Компания
эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводовотводов.
В январе – ноябре 2012 г. Украина сократила транзит российского газа
на 21,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. – до 72,6 млрд куб.
м. В ноябре 2012 г. объем транзита уменьшился до 5,8 млрд куб. м с 6,443
млрд куб. м в предыдущем месяце (Украинский Бизнес Ресурс
(http://ubr.ua). – 2012. – 11.12).
***
11 грудня 2012 р. у Москві відбулося 63-тє засідання Ради міністрів
оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, де
українська делегація, яку очолював міністр оборони Д. Саламатін, була
представлена в якості спостерігача.
У роботі Ради взяли участь делегації оборонних відомств
Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан,
Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації,
Республіки Таджикистан, Республіки Вірменія, Туркменістану, Республіки
Узбекистан.
Д. Саламатін провів зустрічі з міністром оборони Російської Федерації
генералом армії С. Шойгу, міністром оборони Республіки Білорусь генераллейтенантом Ю. Жадобіним, міністром оборони Республіки Таджикистан
генерал-полковником Шералі Хайруллоєвим. Йшлося про напрями
двосторонньої співпраці та перспективи військового співробітництва.
За підсумками зустрічей відбулося підписання планів двостороннього
співробітництва між оборонним відомством України та міністерствами
оборони РФ, Республіки Бєларусь та Республіки Таджикистан на 2013 р.
Глави оборонних відомств, які були учасниками 63-го засідання Ради
міністрів оборони держав-учасниць СНД у Москві, також взяли участь у
спільній підсумковій прес-конференці (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2012. – 11.12).
***
До МВС прибула делегація МВС Росії на чолі із заступником
начальника
управління
медичного
забезпечення
Департаменту
матеріально-технічного та медичного забезпечення МВС Російської
Федерації полковником внутрішньої служби Віктором ГодилоГодлевським. Із делегацією зустрілися заступник міністра С. Лекарь та
начальник Управління медичного забезпечення та реабілітації МВС України
О. Петраш.
Ця зустріч була організована з метою обговорення організації медичного
забезпечення
та
санаторно-курортного
лікування
співробітників
ОВС України та Російської Федерації. Під час свого візиту російські гості
відвідали Лікарню відновного лікування МВС України, що знаходиться на
Київщині та завітали на Полтавщину до Медичного реабілітаційного центру
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«Миргород».
Під час зустрічі правоохоронці також обговорили перспективи
двостороннього співробітництва щодо лікування та оздоровлення своїх
працівників (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 12.12).
***
Галузь тваринництва залишиться пріоритетним напрямом
державної підтримки сільського господарства у наступному році. Так, у
Державному бюджеті на 2013 р. збережено механізм підтримки виробників
тваринницької продукції та передбачено 650 млн грн на започатковані раніше
програми підтримки тваринництва. Про це повідомив міністр аграрної
політики та продовольства М. Присяжнюк.
«Українське тваринництво відродилося, і це незаперечний факт.
Підтвердженням цього є позитивна динаміка у 2012 р., коли поголів’я ВРХ
збільшилося на 10 %, свиней – на 8 %, птиці – на 20 %. Також зростає
виробництво молока. Селяни зрозуміли, що тваринництвом займатися
вигідно, плюс ще й держава допомагає. Варто зазначити, що саме існуючі
програми державної підтримки галузі дали значний поштовх відродженню
тваринництва. Тому у наступному році відповідні програми будуть
продовжені», – зазначив М. Присяжнюк.
Міністр поінформував, що на ці програми у Держбюджеті на 2013 р.
передбачено 650 млн грн зі спеціального фонду. М. Присяжнюк наголосив,
що завдяки цим програмам український селянин вперше отримав реальну
допомогу від держави, та поінформував про напрями державної підтримки
тваринництва у наступному році (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2012. – 12.12).
***
12 грудня 2012 р. відбулася зустріч представників Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України з делегацією Республіки
Індонезія на чолі з директором Департаменту з питань Центральної та
Східної Європи Генерального Департаменту Америки та Європи МЗС
Республіки Індонезія Анаком Агунг Где Аліт Сантіка.
Під час зустрічі сторони обговорили низку питань щодо розвитку
перспективних напрямів двостороннього співробітництва та домовилися
розпочати роботу щодо укладання угоди у галузі освіти (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2012. – 12.12).
***
Відбулось Третє засідання українсько-американської робочої групи з
науково-технологічного співробітництва.
«Українсько-американська робоча група з науково-технологічного
співробітництва є ефективним інструментом взаємодії вчених двох країн з
найперспективніших напрямів інноваційного розвитку. Сьогодні ми
переходимо до реалізації великих науково-технічних програм у ядерній
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медицині та активізуємо співробітництво у галузі матеріалознавства і
космічних науках», – зазначив голова Державного агентства з питань науки,
інновацій та інформатизації України В. Семиноженко, відкриваючи
засідання.
У засіданні також взяв участь Надзвичайний та Повноважний Посол
США в Україні Дж. Тефт.
Він відзначив, що Україна – ключовий партнер для США у науковій
сфері та високо оцінив потенціал українських програмістів, фізиків та
математиків.
Дж. Тефт наголосив, що у сучасних умовах саме наука дає реальний
шанс економіці, отже одним з головних напрямів співробітництва наших
країн має стати розвиток інно- ваційної інфраструктури та комерціалізація
результатів наукової діяльності.
Під час засідання відбулися виступи та презентації членів Малої
академії наук, а також пройшла виставка експериментальних робіт юних
винахідників (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 12.12).
***
Комісія Конституційної Асамблеї з питань здійснення народовладдя
відповідно до плану роботи із залученням наукових експертів і фахівців в
галузі організації судової влади 5 грудня 2012 р. провела чергове засідання з
питань підготовки розділу «Влада народу» Концепції внесення змін до
Конституції України, яка готується для розгляду Конституційною
Асамблеєю. Про це УНН повідомили у прес-службі глави держави.
Особливу увагу члени Комісії звернули на необхідність правової
визначеності понять і категорій, які пов’язані з реалізацією народовладдя,
його співвідношення з демократією як суспільно-необхідного явища, в якому
забезпечуються права і свободи громадянина.
Досить оригінальним і новим по суті поєднанням уста- новчої влади
народу через пряме волевиявлення громадян видається запропонована
модель введення інституту мирових суддів, які обиратимуться населенням і є
ресурсом розвантаження місцевих районних суддів від великої кількості
справ (спорів) приватного характеру (соціально-побутового змісту).
Концептуальна модель роз- роблена головою Комісії, професором
А. Селівановим підтримана членами Комісії.
Доповіді з питань методологічного характеру, зокрема, «Український
народ», «конституційна держава», «суспільний договір щодо легітимності
державної влади і передачі суб’єктами управління повноважень створювати
єдиний правопорядок» привернули увагу кожного присутнього на засіданні
Комісії і це мало дискусійний характер, проте вплинуло на певні уточнення
наукових позицій і прийняття консенсусних рішень (Украинские
Национальные Новости (http://www.unn.com.ua). – 2012. – 12.12).
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ПОЛІТИКА
Партия УДАР В. Кличко не готова поддерживать Ю. Тимошенко на
выборах президента 2015 г. «Я уверен, что кандидатом в президенты
должен быть человек, который должен иметь максимальную поддержку
избирателей», – цитирует В. Кличко НБН. При этом он уточнил, что до
2015 г. «многое может поменяться». Кроме того, глава УДАРа подчеркнул,
что Ю. Тимошенко, находясь в тюрьме, не может являться кандидатом в
президенты. «Не освободив Тимошенко из тюрьмы, говорить о том, что она
является кандидатом, это не больше чем спекуляция», – сказал он.
При этом политик пообещал, что его «партия будет делать все, чтобы
освободить экс-премьера».
На уточняющий вопрос о том, считает ли он Ю. Тимошенко
конкурентом на будущих выборах президента, он ответил: «Какой она мне
конкурент! Ю. Тимошенко мне не конкурент! Ю. Тимошенко находится в
оппозиции к текущему режиму, а о 2015-м говорить пока рано».
Напомним, 7 декабря объединенная оппозиция «Батьківщина»
выдвинула единым кандидатом в президенты на выборах 2015 г. экспремьера Юлию Тимошенко (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2012. –
12.12).
***
Представники ВО «Свобода», які мітингують біля будівлі Верховної
Ради, намагалися увірватись до будівлі парламенту. Народні депутати від
ВО «Свобода», які були присутні на акції, силою відкрили двері до будівлі
ВР і вчинили штовханину з працівниками служби охорони ВР. Наразі
конфлікт вирішено і народні депутати від ВО «Свобода» зайшли до будівлі
парламенту. За їхніми словами, міліція заблокувала всі входи до будівлі ВР і
не пускала їх на робочі місця.
Нагадаємо, представники ВО «Свобода» під керівництвом народного
депутата І. Мірошніченка зрізали болгаркою секції паркану і зайшли на
майданчик безпосередньо перед будівлею Верховної Ради. Вони скандували
гасла: «Україна понад усе», «Слава Україні», «Героям слава», «Банду геть»,
«Зеки геть», «Свободу не спинити».
Водночас, до 30 співробітників спецпідрозділу міліції «Беркут»
перекрили усі підходи до будівлі ВР. В акції брали участь до
50 представників ВО «Свобода», серед яких народні депутати І.
Мірошніченко, Р. Кошулинський, А. Мохник і Б. Бенюк.
Учасники акції наголошували, що вони не підуть з майданчику перед
ВР, доки не буде знищено останню секцію паркану (Украинские
Национальные Новости (http://www.unn.com.ua). – 2012. – 12.12).
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***
Генпрокурор В. Пшонка не исключает в будущем внесения в
Верховную Раду представления о лишении А. Авакова депутатской
неприкосновенности для привлечения его к уголовной ответственности.
Об этом он заявил во вторник, пишет «Тыждень».
«Сегодня, согласно действующему законодательству в Украине, в связи
с тем, что Аваков стал народным депутатом, он неприкосновенное лицо.
Поэтому все будет решаться в соответствие с действующим
законодательством», – сказал генпрокурор.
«Продолжается расследование уголовного дела, и если следователь и
прокуроры поддержат этот вопрос, чтобы было представление в Верховную
Раду для дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности,
следовательно, такое представление будет направлено в Верховную Раду. Но
все будет зависеть от расследования уголовного дела. Как будет дальше –
посмотрим», – сказал он, добавив, что этот вопрос изучается.
Как известно, 11 декабря экс-губернатор Харьковщины А. Аваков
прилетел в Украину. До этого он находился в Италии.
Прокуратура Харьковской области сообщила, что основания для
задержания А. Авакова на данный момент отсутствуют.
Напомним, в январе 2012 г. прокуратура Харьковской области
возбудила дело против А. Авакова по подозрению в причастности к
незаконному отчуждению в 2009 г. 55 га земли должностными лицами
Харьковской обладминистрации и Главного управления Государственного
комитета земельных ресурсов в области. На парламентских выборах он
прошел в Раду по списку ВО «Батьківщина» (№ 24) (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2012. – 11.12).
***
10 грудня 2012 р. за ініціативою Всеукраїнського правозахисного руху
«Україна без нацизму» спільно з Дипломатичною академією при МЗС
України відбулось засідання «круглого столу» «Резолюції Генеральної
Асамблеї ООН з нагоди Міжнародного дня прав людини – основи світу без
нацизму». Результатом «круглого столу» стало оголошення додаткового
моніторингу України протягом 2013 р. з виконання положень основних
резолюцій ООН в сфері протидії різного роду екстремізму. Про це УНН
повідомили у прес-службі National Human Rights Movement.
Резолюція «Героїзація нацизму: неприпустимість певних видів
практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової
дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості» була прийнята
на засіданні третього комітету Генасамблеї ООН 26 листопада 2012 р. в НьюЙорку. Україна утрималася при голосуванні за резолюцію і, коментуючи це
рішення, МЗС України заявило, що виступає проти героїзації нацизму, але
дотримується більш зваженого підходу до розгляду таких делікатних питань
в ООН. При цьому в МЗС акцентували, що Українська держава однозначно
виступає проти спроб героїзації та проявів нацизму у сучасному світі.
37

Учасники «круглого столу» зазначили, що Моніторинг-2013 націлений
всебічно дослідити предмет резолюції ООН в Україні і річний звіт за
результатами моніторингу буде направлений Верховному комісару ООН з
прав людини 10 грудня 2013 р. Також у квітні 2013 р. вийде «Біла книга
неонацизму», яка містить огляд фактів проявів неонацизму в Україні за
2012 р. (Украинские Национальные Новости (www.unn.com.ua). – 2012. –
11.12).
***
Народний депутат України від УДАРу С. Каплін звернувся до
Генеральної прокуратури з депутатським зверненням стосовно вчинення
проти нього злочину. Про це УНН повідомили у прес-службі партії УДАР.
Парламентарій повідомив правоохоронні органи про те, що невідомі
особи намагалися підкупити його, пропонуючи гроші за перехід до
провладної більшості у Верховній Раді. «7 грудня 2012 р. з прихованого
номеру мені зателефонувала невідома особа чоловічої статі із запитанням, чи
готовий я до зміни політичної партії й, відповідно, фракції у Верховній Раді
Україні. При цьому, мені пропонувалась грошова винагорода у сумі від 5 млн
дол. Тобто, вважаю, що невстановлені особи намагалися схилити мене до
зміни фракції у Верховній раді України за грошову винагороду, всупереч
моїй політичній позиції та зобов’язанням, взятим перед політичною партією
«УДАР В. Кличка», яка висунула мене кандидатом у депутати», – йдеться у
зверненні.
На думку С. Капліна, у діях невстановлених осіб, які вчинили
вищевказані дії, містяться ознаки складу злочину, передбаченого ст. 344 КК
України, тобто, незаконний вплив у будь-якій формі на народного депутата
України з метою перешкоджання виконання службових обов’язків або з
метою добитися прийняття незаконних рішень (Украинские Национальные
Новости (http://www.unn.com.ua). – 2012. – 13.12).
***
Во время пленарного заседания Европейского парламента 12 декабря
в Страсбурге, на котором обсуждался украинский вопрос, против
подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в Европейском
парламенте не было поднято ни одного голоса. Голоса разделились на тех,
кто готов голосовать за подписание документа немедленно и тех, кто
говорит, что надо подождать пока украинское правительством выполнит все
озвученных ранее Советом ЕС условия.
Представитель группы Европейской народной партии (ЕНП), которая
наиболее критически относится к событиям в Украине, Э. Брок заявил:
«совершенно очевидно, что это в интересах Европы и украинского народа,
чтобы наши отношения улучшались. Мы должны показать украинцам, что
мы хотим улучшения отношений». Он также, упомянул о проблемах во
время выборов и о пребывании в тюрьме Ю. Тимошенко. По его убеждению
политзаключенная должна быть освобождена. По его словам, если будет
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достигнут прогресс в отношении существующих проблем, «мы можем в
ноябре 2013 г. в Вильнюсе подписать Соглашение об ассоциации». Другой
представитель ЕНП М. Галер заявил, что подписание Соглашения об
ассоциации это – «не амбициозная повестка дня, но должно быть
политическое желание украинского руководства» сделать все, чтобы
документ был подписан. Остальные выступающие также коснулись
перечисленных выше проблем и призывали украинское руководство
«устранить барьеры», которые существуют для подписания Соглашения об
ассоциации.
Новое заявление прозвучало в связи с прохождением в парламент
партии «Свобода». Так, представитель социалистов К. Вигенин, назвав эту
политическую силу крайней националистической и антисемитской, заявил,
что «любое сотрудничество со «Свободой» должно быть исключено» (УРАИнформ (http://ura-inform.com). – 2012. – 12.12).

ЕКОНОМІКА
Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу
за облігаціями зовнішньої державної позики України. Загальна сума
платежу склала 38,25 млн дол. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
У 2003 р. Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної
позики України на загальну суму 1 млрд дол. з погашенням у 2013 р.
Запозичення здійснювались за ставкою 7,65 % річних (Укринформ
(http://www.ukrinform.ua). – 2012. – 12.12).
***
Украина ожидает возобновления сотрудничества с Международным
валютным фондом уже в феврале 2013 г. Источник в НБУ рассказал, что
первый транш по новой кредитной линии МВФ возможен уже в феврале–
марте 2013 г., пишет «Коммерсант-Украина».
«Объем кредитных средств от МВФ ожидается приблизительно на таком
же уровне, как и раньше, – порядка 12 млрд долл. Возможная сумма первого
транша – 500 млн долл. в пользу Нацбанка и 1 миллиард – правительству», –
сказал собеседник. Это должно помочь украинским властям решить вопрос с
осуществлением выплат по старым кредитам МВФ. Ближайшее погашение
по кредитам МВФ – 30 января. Всего в январе – феврале правительству
предстоит вернуть валютному фонду 740 млн долл., а Нацбанк перечислит
ему еще 595 млн.
Возобновление кредитования МВФ важно, поскольку золотовалютные
резервы НБУ уже снизились до 25,3 млрд долл., что ниже безопасного
уровня, позволяющего оплачивать трехмесячный объем импорта товаров и
услуг. Однако, по словам руководителя аналитического департамента SP
Advisors В. Ваврищука, валютный фонд может не согласиться на выделение
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кредитов для покрытия дефицита госбюджета. «Действительно, такая
практика в виде исключения стала применяться в 2009 г. Однако сейчас
ситуация гораздо лучше, по крайней мере, никто не говорит о новом спаде
экономки, поэтому оснований для исключения нет», – отмечает эксперт.
По словам источника, единственной преградой для восстановления
сотрудничества с МВФ является нерешенный вопрос повышения цены на газ
для населения. «Мы выполнили все договоренности с МВФ, кроме поднятия
цены на газ. Ситуация с ней должна проясниться по итогам переговоров с
Россией. Вполне возможно, что ожидаемого снижения цены газа будет
достаточно для МВФ», – сказал он. Украинские власти уже несколько лет
поясняют нежелание пересматривать тарифы на газ ожиданием скорого
пересмотра цен на российский газ. «Вопрос повышения цены газа уже стал
принципиальным для МВФ. Поэтому можно обсуждать лишь уровень
повышения. Подобные заявления только тормозят переговоры Украины и
МВФ»,- уверен В. Ваврищук (Утро-Украина (www.utro.ua). – 2012. – 12.12).
***
На 5,9 % збільшилися активи українських банків з початку 2012 р.
Станом на 1 грудня активи банків України становили 1 120,9 млрд грн,
загальні активи – 1 265,3 млрд грн.
Як повідомляє УКРІНФОРМ з посиланням на попередні підсумки
діяльності банків за станом на 1 грудня 2012 р., оприлюднені Національним
банком України, на 1 січня 2012 р. активи складали 1 058,6 млрд грн, загальні
активи – 1 212,9 млрд грн.
Найбільша доля активів, 65,5 %, припадає на банківські кредити,
вкладення у цінні папери складають 8,1 % банківських активів, дебіторська
заборгованість – 6,1 %. У структурі активів також 4,7 % припадає на
готівкові кошти, банківські метали та кошти в НБУ, 5,5 % – на
кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках, 4,4 % – на основні
засоби та нематеріальні активи, 4,4 % – нараховані доходи до отримання,
1,4 – на інші активи. Станом на 1 грудня 2012 р. капітал банків становив
169,7 млрд грн, або 15,1 % пасивів банків. Сплачений зареєстрований
статутний капітал банків становив 174,5 млрд грн. Зобов’язання банків на
1 грудня 2012 р. становили 951,2 млрд грн.
Банківську ліцензію НБУ на здійснення банківської діяльності мали
176 банків України (публічні акціонерні товариства), один із яких має
ліцензію санаційного банку (Укринформ (http://www.ukrinform.ua). – 2012. –
12.12).
***
В Житомирской области крестьяне массово объединяются в
кооперативы. Об этом сообщил заместитель главы Житомирской ОГА по
аграрным вопросам Н. Дейсан.
Н. Дейсан отметил, что в Житомирской области такие объединения
крестьян носят массовый характер. В то же время, благодаря кооперативам,
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селяне улучшили качество и безопасность сельскохозяйственной продукции.
По его словам, большое количество мелких и средних хозяйств имеют
ограниченные возможности для первичной обработки и хранения собранного
урожая. Н. Дейсан также сообщил, что в Украине насчитывается
4,5 млн личных крестьянских хозяйств населения, 197 тыс. из них
функционируют в Житомирской области. При этом почти 27 тыс. таких
хозяйств в следующем году уже получат государственную помощь.
Н. Дейсан также отметил, что развитие сельскохозяйственной
кооперации нужно для роста экономики малых производителей
сельскохозяйственной продукции, оптимизации их расходов на ведение
хозяйственной деятельности, упрощение доступа к агропромышленным
услугам и к каналам сбыта. Чиновник также сообщил, что в прошлом месяце
была открыта сеть заготовительно-сбытовых и перерабатывающих
кооперативов в Бердичевском районе. Всего в области насчитывается 105
действенных многофункциональных кооперативов (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2012. – 12.12).
***
Реализуемый
лидером
аграрного
рынка
Украины,
сельхозпредприятием
НИБУЛОН
масштабный
патриотичный
инвестиционный проект по возрождению Днепра и Южного Буга как
ключевых транспортных артерий Украины получил поддержку
Европейского банка реконструкции и развития. 10 декаабря генеральный
директор компании А. Вадатурский и директор представительства ЕБРР в
Киеве А. Куусвек подписали кредитное соглашение о выделении
НИБУЛОНу синдицированного кредита на 125 млн долл. Он поможет
укрепить финансовый баланс сельхозпредприятия и упорядочить уже
существующие займы.
30 млн долл. НИБУЛОНу выделит непосредственно ЕБРР, еще до
100 млн долл. профинансируют первоклассные банки с мировым именем –
UniCredit Bank, BNP Paribas, Societe Generale, ING Bank, Hambros Bank.
Кредит выделяется на три года.
В этой связи директор представительства ЕБРР в Украине А. Куусвек
особо отметил, что банк рад активно продолжать сотрудничество с
НИБУЛОНом, поскольку это одна из немногих частных компаний в Украине,
способная вести бизнес на столь высоком уровне.
Он также добавил, что в банке давно знают о масштабных планах
НИБУЛОНа по возрождению судоходства по ключевым рекам Украины, а
также по развитию инфраструктуры зернового рынка и готовы их
поддерживать (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2012. – 11.12).
***
Антимонопольний комітет дозволив купити пакет акцій
Харківської ТЕЦ-5 компанії «Укрістгаз». Про це йдеться у повідомленні
комітету.
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«Надано дозвіл ТОВ «Укрістгаз» (м. Київ) на придбання акцій ПАТ
«Харківська ТЕЦ-5» (м. Харків), що забезпечує перевищення 50 % голосів у
вищому органі управління товариства», – сказано у повідомленні.
Харківська ТЕЦ-5 займається забезпеченням електроенергією і теплом
побутових, промислових і бюджетних споживачів міста Харкова
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2012. – 11.12).
***
Экспортный
потенциал
сахара
в
Украине
в 2012–2013 маркетинговом году составляет 200 тыс. т.
«Традиционными рынками сбыта для украинского сахара являются страны
СНГ. Однако на сегодняшний день они закрыты в связи с высокими ставками
ввозной пошлины», – сказал в интервью первый заместитель министра
аграрной политики и продовольствия И. Бисюк.
Он также отметил, что в рамках переговоров по созданию зоны
свободной торговли между Украиной и Евросоюзом достигнута
договоренность об установлении квоты на экспорт украинского сахара в ЕС в
объеме 20 тыс. т в год.
Кроме того, по словам И. Бисюка, около 250 тыс. т сахара в год
экспортируется в виде кондитерских изделий. При этом, в соответствии с
договоренностями с ЕС о свободной торговле кондитерскими изделиями,
планируется увеличение таких поставок более чем до 300 тыс. т.
Согласно оценкам Минагропрода, в 2012–2013 маркетинговом году в
Украине
будет
произведено
свыше
2
млн
т
сахара.
В 2011–2012 маркетинговом году украинские сахарные заводы произвели
2,33 млн т сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности
внутреннего рынка 1,86 млн т.
В сентябре Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины
«Укрцукор» прогнозировала экспортные поставки сахара из Украины в
текущем маркетинговом году на уровне 300–400 тыс. т (Экономические
Новости (http://economic-ua.com). – 2012. – 11.12).
***
Детские игрушки, которые продаются в Украине, часто не
соответствуют требованиям.
«Результаты мониторинга товаров детского ассортимента показал, что
из более 255 тысяч проверенных игрушек забраковано 154 тысячи, то есть
около 60 %», – сообщил начальник управления рыночного надзора
Госпотребинспекции С. Кияниченко.
Он подчрекнул, что эти данные касаются периода с августа текущего
года по настоящее время. «Практически каждый второй образец детского
ассортимента не соответствует техническим стандартам», – отметил
чиновник. По его словам, в соответствии с законами Украины с тех, кто
поставляет и реализует такую продукцию, взимаются штрафы, а товар
убирается из продажи.
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Также были обнародованы результаты исследования детских игрушек,
показавшие, что более трети игрушек, купленных в Украине, содержат
токсические металлы. Так, в рамках тестирования с 27 ноября по 9 декабря
проходила проверка детских игрушек на содержание шести токсических
элементов. Игрушки закупались случайным образом в магазинах и на рынках
городов в странах региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
Результаты проверки показали, что в 164 образцах (29 %) из
569 купленных товаров содержится как минимум один токсический металл.
Более 80 % товаров, приобретенных для исследования, завезены из Китая
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2012. – 12.12).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Национальный банк намерен нарастить золотовалютные резервы,
которые с начала года сократились почти на 6,5 млрд долл.
По словам главы НБУ С. Арбузова, пополнение резервов стало
возможным вследствие вступления в силу закона об обязательной продаже
валютной выручки экспортерами. Кроме того, НБУ в декабре не собирается
поддерживать курс гривни за счет продажи валюты из золотовалютных
резервов. В дальнейшем Нацбанк рассчитывает пополнить резервы за счет
кредита Международного валютного фонда, если с ним удастся
договориться.
Напомним, золотовалютные резервы в ноябре сократились на 5,5 % –
с 26,816 млрд долл. до 25,355 млрд долл. По итогам 2011 г. резервы Украины
составляли около 31,8 млрд долл., то есть за одиннадцать месяцев страна
потеряла около 6,5 млрд долл. Для сравнения, за весь прошлый год резервы
сократились менее чем на 3 млрд долл.
Международный валютный фонд не ожидает ничего хорошего для
валютных резервов Украины. По его мнению, к концу года их объемы
снизятся до 24 млрд долл. и продолжат сокращаться в следующем году. По
мнению фонда, этому будут способствовать как внешние риски, так и
собственные проблемы Украины – снижение экспортной выручки и риски
оттока капиталов (Левый берег (http://lb.ua). – 2012. – 12.12).
***
За десять месяцев 2012 г. в Украине повысился дефицит внешней
торговли товарами.
В сравнении с прошлым 2011 годом, когда этот показатель составлял
11,379 млрд долл., в этом году он стал больше и равняется 12,77 млрд долл.
Об этом говорится в сообщении, которое распространила Государственная
служба статистики.
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В Госкомстате рассказали, что отрицательное сальдо возросло по
причине того, что увеличение объема импорта обгоняет экспорт. Так, за
десять месяцев импорт вырос на 4,4 % до 69,969 млрд долл., экспорт –
на 2,8 % до 57,199 млрд долл. Кроме того, в ведомстве подсчитали, что за
десять месяцев 2012 г. экспорт товаров равняется 57,199 млрд долл., импорт
– 69,9687 млрд долл. В этом году Украина торговала с партнерами из 212
стран мира (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2012. – 12.12).
***
Производство автомобилей в Украине в ноябре упало на 42 % по
сравнению с прошлогодним ноябрем и на 19 % по сравнению с октябрем.
Всего было выпущено 5,7 тыс. автомобилей (легковых, грузовых и
автобусов).
Как свидетельствуют данные ассоциации «Укравтопром», хуже всего
ситуация у производителей легковых автомобилей, выпуск которых
сократился почти на 44 % до 5,1 тыс.
Всего в январе-ноябре выпуск легковых автомобилей сократился почти
на 26 % до 66,6 тыс. авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Если считать с автобусами и грузовыми автомобилями, производство
упало на 24,4 % до 72,7 тыс. авто (Левый берег (http://lb.ua). – 2012. – 12.12).
***
Депутаты Европарламента одобрили бюджет Евросоюза на 2013 г. в
размере почти 133 млрд евро (172 млрд долл.), устранив некоторую
неопределенность относительно будущего финансирования блока. «Мы
смогли избежать бюджетного кризиса в дополнение к экономическому
кризису», –заявил член Европарламента из Швеции Г. Фарм.
Согласно бюджету на 2013 г., платежи ЕС в следующем году будут
ограничены суммой в 132, 84 млрд евро, что на 2,9 % больше
первоначального бюджета на 2012 г. Голосование также даст ход
дополнительным 6 млрд евро расходов на этот год, которые закроют
недостаток финансирования программ, поддерживающих исследования,
образование и занятость.
В результате общие расходы ЕС в 2012 г. составят 135 млрд евро –
рекордно высокое значение. Около трех четвертей годового бюджета ЕС
расходуются на субсидирование сельского хозяйства и строительство новых
автомагистралей, мостов и других общественных инфраструктурных
проектов в бедных странах Восточной и Южной Европы. Более
долгосрочные расходы Евросоюза пока остаются под вопросом (Украинский
Бизнес Ресурс (http://ubr.ua). – 2012. – 12.12).
***
Темпы роста мировой экономики в 2013-2014 гг будут зависеть от
успехов США и КНР.
Рост мирового ВВП в будущем году ускорится до 3,2 % и до 3,9 % – в
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2014 г. с 3,1 % в текущем, однако ситуация во многом будет зависеть от того,
насколько успешно США справляются со своими бюджетными и долговыми
проблемами, важным фактором станет также положение дел в Китае, где в
начале следующего года либо все-таки произойдет долгожданная «жесткая
посадка», либо окончательно будет устранен риск такого развития событий,
говорится в отчете Bank of America Merrill Lynch «2013 Macro Year Ahead».
Надвигающийся «бюджетный обрыв» в США, сохраняющиеся
проблемы в Европе и негативное влияние обоих этих факторов на мировую
экономику уже вынудили экспертов BofA Merrill Lynch пересмотреть свой
прогноз роста мирового ВВП на текущий год в сторону понижения –до 3,1 %
с ожидавшихся в конце прошлого года 3,5 %.
Прогноз по ВВП США на текущий год немного улучшен (с 1,9 %
до 2,1 %) на фоне восстановления потребительского сектора, хотя опасения в
отношении будущего американской экономики у аналитиков BofA Merrill
Lynch остаются.
«В США «бюджетный обрыв» создает одновременно угрозу бюджетной
консолидации и угрозу сохранения неопределенности, – говорится в отчете
банка. – Мы полагаем, что окончательное решение проблемы «обрыва» будет
достигнуто только весной».
В целом в первом полугодии в США ожидается рост ВВП на уровне
1 % и последующее ускорение темпов роста до нормальных для данного
восстановительного тренда по мере устранения рисков неопределенности.
В отношении Китая аналитики BofA Merrill Lynch, по их собственному
утверждению, были всегда настроены оптимистично. Эта же позиция нашла
отражение и в нынешнем отчете, где говорится, что, хотя повышательный
тренд в экономике постепенно замедляется, действия правительства и ЦБ
позволят избежать «жесткой посадки».
По прогнозам экспертов банка, в четвертом квартале текущего года ВВП
Китая вырастет на 7,8 %, а по итогам года – на 7,7 %. В 2013 г. темпы роста
экономики ускорятся до 8,1 %, при этом пик на уровне 8,3 % будет
достигнут, как ожидается, во втором полугодии. В 2014 г. ожидается
замедление темпов роста деловой активности в экономике до 7,7 %.
Инфляционное давление в мире, по прогнозам экспертов банка, в
следующем году в целом останется на уровне текущего года: среднемировая
годовая инфляция вырастет по итогам 2013 г. до 3,3 % с 3,2 % по итогам
текущего. В 2014 г. слабый повышательный тренд, как ожидается,
сохранится, и потребительские цены поднимутся еще на 3,4 %.
Хотя в целом от мировых ЦБ не ожидают каких-либо экстраординарных
шагов – особенно с учетом того, что рост экономик развивающихся стран,
по-видимому, стабилизируется, – в США, Европе и Японии центральные
банки будут, вероятно, вынуждены продолжать изыскивать пути
стимулирования деловой активности.
«ФРС обещала продолжать проведение крайне мягкой кредитноденежной политики до тех пор, пока не будет зафиксировано достаточное
восстановление экономики, мы ловим ее на слове и ожидаем направления
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еще 2 трлн долл. на «количественное смягчение» в ближайшие два года», –
говорится в «2013 Macro Year Ahead».
Аналитики BofA Merrill Lynch также ожидают, что Испания в конечном
итоге будет вынуждена обратиться за международной финансовой помощью,
что повлечет за собой запуск программы выкупа облигаций Outright Market
Transaction (OMT).
Банк Японии, находящийся под сильным давлением со стороны
политиков и потребителей, недовольных сохранением дефляции и вялым
ростом экономики, как ожидается, также будет расширять программы
выкупа активов в ближайшие месяцы.
При этом изменения ставок ни в США, ни в еврозоне, ни в Японии не
ожидается вплоть до конца 2014 г.
Темпы роста японской экономики замедлятся в следующем году
до 1,5 % с 1,7 % в текущем, в 2014 г. ВВП Японии увеличится, как
ожидается, всего на 1,1 %.
В еврозоне в 2013 г., по-видимому, продолжится рецессия на уровне
0,4 %, которые будут зафиксированы и по итогам текущего года, а в 2014 г.
экономика региона, по прогнозам BofA Merrill Lynch, вернется к росту:
темпы повышения ВВП составят порядка 0,8 % (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2012. – 12.12).
***
Греция просит у международных кредиторов дополнительно
1,29 млрд евро для того, чтобы она могла выкупить у частных
инвесторов все гособлигации, предъявленные в рамках предложения о
выкупе. Если выделение дополнительных средств будет одобрено, Греция
сможет выкупить свои облигации общим номиналом 31,9 млрд евро и
сократить таким образом свою задолженность более чем на 20 млрд евро,
говорится в опубликованных сегодня материалах греческого долгового
управления (PDMA).
PDMA объявило, что инвесторы, среди которых – греческие банки и
международные хедж-фонды, представили к выкупу гособлигации страны на
общую сумму 31,9 млрд евро (по номиналу). В соответствии с условиями
предложения Греция будет обменивать эти бумаги на векселя Европейского
фонда финансовой стабильности (EFSF), предоставленные Афинам в рамках
программы международной финансовой помощи. Для финансирования
выкупа облигаций на 31,9 млрд евро Греции понадобятся векселя EFSF на
общую сумму 11,29 млрд евро, подсчитали в PDMA. Изначально Греция
планировала потратить на выкуп госдолга максимум 10 млрд евро в виде
бумаг EFSF. Средневзвешенная цена выкупа гособлигаций 20 серий составит
33,8 % от общего номинала выкупаемых бумаг. Поскольку Греция займет у
Евросоюза 10–11 млрд евро в виде краткосрочных бумаг EFSF и выкупит
собственные гособлигации на 30–31 миллиард евро, ее госдолг сократится
примерно на 20 млрд евро.
Напомним, 3 декабря Греция объявила о намерении выкупить
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собственные гособлигации через обмен на шестимесячные бумаги EFSF на
сумму до 10 млрд евро. Крайний срок приема заявок первоначально был
назначен на 7 декабря, затем продлен до 11 декабря. Выкуп гособлигаций
был одной из мер сокращения греческого долга, согласованных министрами
финансов еврозоны в конце ноября 2012 г. Договоренности Греции с
партнерами по еврозоне предусматривают, что республика за счет этих
новых мер должна сократить госдолг до 124 % от ВВП к 2020 г.
с прогнозируемых 190 % ВВП в 2014 г.
От успешности предложения о выкупе зависит дальнейшая финансовая
помощь Афинам, замороженная с лета этого года. Министры финансов
еврозоны планируют 13 декабря 2012 г. – после оценки результатов выкупа –
принять официальное решение о выделении Греции очередного кредитного
транша в 34,4 млрд евро (Украинский Бизнес Ресурс (http://ubr.ua). – 2012. –
12.12).
***
Корпоративный сектор по всему миру не торопится расширять
штат в эпоху слабой конъюнктуры. По данным экспертов из
международного рекрутингового агентства Manpower, в I квартале 2013 г.
бизнес в целом по 29 из 42 стран планирует нанять меньше персонала, чем
даже в последнем квартале уходящего 2012 г.
Пессимистичные настроения распространены по всей еврозоне, за
исключением лидера – Германии. В этой стране бизнес лишь немногим более
сдержан по сравнению с прошлыми кварталами, несмотря на
прогрессирующую рецессию. В остальных странах экономические проблемы
ощущаются сильнее, что и отражается в общем уровне безработицы по
региону – в рекордных 11,7 %. Пессимизм докатился даже до Китая: 38 %
компаний в стране не уверены, будут ли они расширять свой штат в начале
наступающего года.
В то же время улучшения отмечаются в США и Великобритании.
Местный бизнес планирует нанимать, хоть и в ограниченном количестве
(Украинский Бизнес Ресурс (http://ubr.ua). – 2012. – 11.12).
***
Крупнейшие автобусные компании Британии предложили ввести
бесплатный проезд для безработных жителей страны. Эта мера,
полагают перевозчики, поможет нуждающимся быстрее найти новую работу.
Бесплатным проездом смогут воспользоваться до 800 тысяч британцев,
оставшихся без рабочих мест.
Среди компаний – инициаторов программы помощи безработным
оказались как крупнейшие предприятия страны вроде Arriva, First, Go-Ahead,
National Express и Stagecoach, так и региональные перевозчики – Trent Barton,
Kinchbus, Blackpool Transport, Cardiff Bus и Network Warrington.
По информации Delfi, в настоящее время безработным уже выдают
транспортную карту Jobcentre Plus, предоставляющую 50 %-ную скидку на
проезд в поездах (Украинский Бизнес Ресурс (http://ubr.ua). – 2012. – 12.12).
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