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У вівторок чорнобильці зламали 
близько 10 секцій паркану навколо 
Верховної Ради. Огорожу знесено 
як з боку Маріїнського парку, так 
і з боку площі перед Маріїнським 
палацом. Оскільки паркан із боку 
парку був закопаний у землю, а 
не в бетон, то мітингувальникам 
це зробити було не складно, пише 
«Українська правда». 

Близько 300 співробітників пра-
воохоронних органів стежили за 
порядком біля будинку парламенту. 
При цьому представники спецпі-
дрозділів Міністерства внутрішніх 
справ «Барс» і «Беркут» кількома 
щільними рядами спинами загоро-
джували вхід у будівлю, тим самим 
не пускаючи протестуючих. Підходи 
до Верховної Ради були заблоковані.

Нагадаємо, 1 листопада чорно-
бильці розпочали безстрокову акцію 
протесту під стінами Верховної Ради 
проти скасування пільг. За повідо-
мленнями деяких ЗМІ, між ними та 
правоохоронцями сталася сутичка, 
внаслідок якої є постраждалі з обох 
сторін.

До протестувальників виходили 
депутати з опозиції, які намагалися 
втихомирити натовп. Вони, зокрема, 
наголошували, що в бюджеті немає 
грошей на виконання вимог чорно-
бильців, але у сесійній залі є люди, 
які захищають їхні інтереси. Про-
те, за словами опозиціонерів, центр 

прийняття рішень знаходиться на 
Банковій і Грушевського.

У відповідь чорнобильці вигу-
кували «Банду геть!» і вимагали не 
робити політику на проблемах пе-
ресічних людей. Натовп намагалися 

зупинити правоохоронці, проте мі-
тингувальники витіснили «Беркут» 
з-під дверей парламенту. Почалися 
сутички. Деякі чорнобильці всту-
пили у «рукопашний» із «беркутів-
цями».
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Події

Столиця Болгарії — 
найдешевше місто для туристів
Рейтинг найдешевших міст для туристів у Європі 
очолила столиця Болгарії Софія. Список складався на 
основі даних про вартість проживання, транспорту, 
розваг, їжі та напоїв у 40 містах Європи. Мандрівникам 
для поїздки в Софію необхідно мати приблизно 15 євро 
на день: сім євро — на проживання в хостелі, п’ять — 
на їжу, один — на транспорт і 2,5 євро — на додаткові 
витрати. Друге місце в рейтингу посів польський 
Краків, за ним іде Бухарест. На четвертій сходинці — 
Стамбул, на п’ятій — Будапешт. 

Главою перехідного уряду 
Лівії обрали вченого 
Главою перехідного уряду Лівії обрали вченого з Трі-
полі Абделя Рахіма аль-Кіба. Він був обраний із п’яти 
кандидатів за підсумками відкритого голосування 
членів Національної перехідної ради, яка зараз фак-
тично керує країною. Під час своєї наукової кар’єри 
доктор Рахім аль-Кіб проводив дослідження в галузі 
електрики. Вибір глави перехідного уряду став 
першим кроком на шляху побудови нових інститутів 
влади в Лівії, після того як 23 жовтня НПР оголосила 
про остаточну перемогу над режимом Каддафі.

14%
стільки українців, згідно з опи-
туванням компанії «Research & 
Branding Group», стверджують, що 
у них немає друзів. Здебільшого 
українці заявляють, що своїми дру-
зями можуть назвати двох людей, 
так вважає 18%. 

ПОВОРОТ 

ПАРТІЙНА ДИСЦИПЛІНА 

Партія регіонів заборонила 
своїм губернаторам йти на 
парламентські вибори

ОПИТУВАННЯ 

ГРОШІ ВИРІШУЮТЬ УСЕ? 

Жертва депутата Ландика відмовилася від претензій 
до нього

Побита 5 липня в ресторані «Бак-
кара» (Луганськ) Марія Кор-

шунова відмовилася від претензій 
до підозрюваного в цьому побитті 
депутата Луганської міської ради 
Романа Ландика. Про це повідомив 
адвокат Коршунової Ігор Зазимкін.

З його слів, переговори між його 
підзахисною і сім’єю Ландиків були 
тривалими. «У підсумку в Коршу-
нової жодних претензій до Ландика 
немає, всі питання врегульовано», 
— розповів Зазимкін. Він також до-
дав, що здоров’я Коршунової уже 
нормалізувалося. Суд продовжує 

розгляд кримінальної справи проти 
Ландика.

Нагадаємо, 7 липня прокуратура 
Луганської області порушила про-
ти депутата кримінальну справу за 
ч.3 ст.296 КК України (хуліганство). 
Він підозрюється в побитті вночі 5 
липня Коршунової у ресторані «Бак-
кара» у Луганську. 10 липня депутат 
був затриманий у Краснодарському 
краї (Росія), а потім 21 вересня пе-
реданий правоохоронним органам 
України. Роман Ландик — син нарде-
па Верховної Ради від фракції Партії 
регіонів Володимира Ландика.

Тимошенко і Яценюк лідирують 
у рейтингу довіри громадян

Екс-прем’єр Юлія Тимошенко і 
лідер «Фронту змін» Арсеній 

Яценюк лідирують у рейтингу до-
віри громадян. Про це свідчать ре-
зультати всеукраїнського опиту-
вання, проведеного Українським 
демократичним колом на замов-
лення Інституту політики, повідо-
мляє «ЛІГАБізнесІнформ».

Зокрема, Яценюку довіряють 
36,6% громадян, не довіряють 
55,8%, баланс довіри/недовіри — 
мінус 19,2%. Тимошенко довіря-
ють 33,4% українців, не довіряють 
61,7%, баланс — мінус 28,3%.

Янукович посів третє місце 
з показниками довіри 25,3%. Не 
довіряють Президенту 70,1% рес-
пондентів. Баланс довіри/недовіри 
— мінус 44,8%. Ще вищий рівень 
недовіри віце-прем’єру Сергію 
Тігіпку — 71,8%. Довіряють йому 
23,4% опитаних. Баланс — мінус 
48,4%. 

Спікеру Володимиру Литви-
ну довіряють 20,7%, не довіряють 
74,8%, баланс — мінус 54,1%.

Прем’єру Миколі Азарову до-
віряють 19%, не довіряють 76%, 
баланс довіри/недовіри — мінус 
57%. 

Віктору Ющенку довіряють 
лише 6,3% громадян, а кількість 
респондентів, які йому не дові-

ряють, є найбільшим серед укра-
їнських політиків — 89,3%. Також 
Ющенко має й найгірший баланс 
довіри/недовіри, який дорівнює 
мінус 83%.

Опитування проведене 1-7 
жовтня Українським демократич-
ним колом на замовлення Інсти-
туту політики, засновником якого 
є віце-спікер, бютівець Микола 
Томенко. Статистична похибка 
вибірки без урахування дизайн-
ефекту з вірогідністю 0,95 не пере-
вищує ± 2,9%.

Партія регіонів 
може підтримати 
декриміналізацію 
статті Тимошенко

ЗАЯВА 

ЄС більше не фінансуватиме 
українські проекти, тому що 
це гроші на вітер

З 2012 року Євросоюз припинить 
давати гроші на українські про-

екти, які так і не втілюються в жит-
тя, натомість фінансуватиме ре-
формування конкретних галузей. 
Про це в інтерв’ю «Deutsche Welle» 
повідомив прес-аташе представ-
ництва Єврсоюзу в Україні Давід 
Стулік.

За його словами, ЄС хоче, аби 
тепер країна сама була більш заці-
кавлена в реформах. «Наступного 
року форма допомоги зміниться. 
Тепер ми працюватимемо за прин-
ципом «більше за більше, менше за 
менше», — розповів він.

За словами Стуліка, щороку 
Євросоюз виділятиме Україні до 
180 мільйонів євро. Гроші надхо-
дитимуть безпосередньо в бюджет 
на реформування конкретних га-
лузей. Утім, отримати їх Україна 
зможе лише після того, як доведе 
серйозність своїх намірів втілюва-
ти ці реформи. «У нас є проекти, 
які не були реалізовані: експерти 
розробили певні рекомендації, до-
помогли написати відповідні за-
конопроекти, але нічого так і не 

втілено в життя», — констатував 
представник ЄС.

Серед низки нереалізованих 
проектів представник Євросоюзу 
називає Виборчий кодекс України, 
антикорупційне законодавство, 
закон про державні закупівлі. «До 
висновків наших експертів начеб-
то Україна і прислухається, начеб-
то вносяться зміни в закони, але 
вони ж не виконуються», — від-
значив Стулік.

Перший заступник голови Пар-
тії регіонів Володимир Рибак 

заявив, що голови обласних дер-
жавних адміністрацій, які є чле-
нами ПР, не балотуватимуться на 
виборах до Верховної Ради в 2012 
році. Він додав, що на виборах 
2012 року Партія регіонів також 
змінить підходи до формування 
списку кандидатів. 

«Зараз у Верховній Раді пере-
важають депутати з Київщини. Ми 
ж вважаємо, що мають бути об-
ранці з усіх областей. Тому по ма-
жоритарних округах в областях від 
нас балотуватимуться авторитетні 

у цьому краї люди», — наголосив 
Володимир Рибак. 

Списки кандидатур, за слова-
ми заступника голови ПР, керів-
ники обласних організацій Партії 
регіонів уже передали до Києва. 
«Вони дали прізвища, тепер ми 
перевіряємо. Бо наше завдання — 
виграти вибори. Будемо робити 
кілька соціологічних досліджень... 
Вивчатимемо, хто найбільш авто-
ритетна людина. Таких і делегу-
ватимемо. Не виключаємо, що ця 
людина і не належатиме до Партії 
регіонів», — підсумував Володи-
мир Рибак.

Близько двох тисяч чорнобильців під 
парламентом вимагали, щоб їх почули

КУДИ ПОДІЛИСЯ ГРОШІ? 

Фракція Партії регіонів може 
підтримати декриміналізацію 

статті Юлії Тимошенко. Про це під 
час брифінгу у Верховній Раді сказав 
лідер фракції Олександр Єфремов, 
передає УНН. За його словами, рі-
шення регіоналів із цього питання 
залежить від того, які пропозиції 
будуть запропоновані депутатами 
від опозиції. «Якщо це відповіда-
тиме нормам ООН, то ми можемо 
підтримати цей документ. Якщо ж 
це буде лише спроба втекти від від-
повідальності, то наша політична 
сила не підтримає такий документ. 
Головне, щоб чиновники не втікали 
від відповідальності», — наголосив 
Єфремов.

Нагадаємо, 29 вересня 2011 року 
Президент подав до ВР законопро-
ект про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо 
гуманізації відповідальності за пра-
вопорушення у сфері господарської 
діяльності). 6 жовтня документ було 
прийнято в першому читанні.

Зазначимо, що найбільші супер-
ечки точаться з приводу включення 
до законопроекту статті 365 ККУ, за 
якою Юлію Тимошенко Печерським 
районним судом столиці засуджено 
до семи років ув’язнення.

За «Дитячу лікарню майбутнього» 
Ющенки повинні відповісти

Депутат НУНСівець Кирило 
Куликов вимагає створити 

тимчасову слідчу комісію для роз-
слідування фактів зникнення бла-
годійних коштів для будівництва 
«Дитячої лікарні майбутнього». 
Відповідний проект постанови він 
вніс на розгляд парламенту, цитує 
прес-службу депутата «Українська 
правда».

«Дитяча лікарня майбутнього» 
мала стати унікальним лікуваль-
ним закладом для важкохворих 
дітей. За ініціативи президента 
Ющенка на будівництво «Дитячої 
лікарні майбутнього» було зібрано 
147 мільйонів 201 тисячу гривень 
благодійних коштів», — зазначив 
депутат.

Куликов підкреслив, що у 2012 

році медзаклад мав запрацюва-
ти. «На території, де мала б бути 
лікарня, побудовано кілька стін і 
асфальтованих доріжок. Доля 147 
мільйонів гривень, які збирали 
всією державою, невідома. А діти 
залишаються без належної медич-
ної допомоги», — додав він.

Як раніше писала «Українська 
правда», будівництво «Дитячої лі-
карні майбутнього» зупинене рік 
тому. В фонді переконують, що 
офіційного дозволу на зведення 
будівлі ще немає, тому неможливо 
його розпочати. 

Як відомо, офіційним замов-
ником лікарні є Державне управ-
ління справами. Саме ДУС має 
зводити будівлю, а фонд «Дитяча 
лікарня майбутнього» — готувати 
проектну документацію, купувати 
обладнання для медзакладу. 

Видання надіслало запит у 
ДУС понад тиждень тому, але від-
повіді досі не отримало. За слова-
ми керівника фонду Олександра 
Максимчука, зі 147 мільйонів 201 
тисячі гривень, які надійшли на 
їхні рахунки, залишилося 72 міль-
йони 206 тисяч. Щомісяця фонд 
«проїдає» приблизно 100 тисяч 
гривень. Згідно з оголошеними у 
серпні 2009 року планами, тоді ж 
мало розпочатися будівництво лі-
карні, завершити його збирались у 
2012 році.


