
Нардепи виходять із фракції 
«Батьківщина» через незгоду з 

політикою Яценюка. 
Невдоволення діями опозиції, 

а саме одного з її лідерів Арсенія 
Яценюка, змушує партійців виходи-
ти з «Батьківщини». 3 грудня заяву 
про вихід із парламентської фракції 
написав Роман Забзалюк. До речі, 
він — не простий «солдат», а один 
із керівників політичної сили — з 

1999 року очолював головну контр-
ольно-ревізійну комісію «Батьків-
щини». 

Своє рішення вийти з фракції 
політик аргументує диктаторством 
Яценюка щодо соратників: «Наразі 
мій крок для мене зрозумілий. Бо 
якби я залишався у партії та говорив 
те, що думаю, то на мене б уже пові-
сили ярлики. Проте, на мою думку, 
не можна настільки ігнорувати по-
зицію однопартійців, адже робота 
фракції повинна бути публічною». 

Забзалюк переконує: «Яценюк 
здійснив не об’єднання, а кадрову 
розстановку, причому через коліно 
ламаючи своїх же людей. Знаючи, як 
по-диктаторськи він ставиться до 
однопартійців, які, як на мене, щиро 
віддані справі Юлії Тимошенко, при-
пускаю: він від них активно позбав-
ляється». 

Невдоволений депутат вважає, 
що Арсеній Яценюк, як керівник 
фракції, вже повинен був провести 
перемовини з іншими опозиційни-
ми лідерами, щоб єдиним канди-
датом від опозиції була Юлія Тим-
ошенко. «Та він цього не зробив. І у 
наших партійних організаціях уже 
кажуть про гасло: «Він говорить 

— вона сидить», — обурюється За-
бзалюк. Мовляв, новим лідерам опо-
зиції просто не вигідно, щоб Юлія 
Тимошенко вийшла на свободу. 

«Я розраховував на те, що 3 груд-
ня Яценюк першим поставить пи-
тання про термінове відправлення 
Юлії Тимошенко на лікування, про-
те його не почув. Це питання було 
останнім у порядку денному, — ска-
зав народний депутат в ефірі теле-
каналу «Рада». — І ми неодноразово 
порушували питання про те, чому, 
попри доручення голови нашої 
фракції Юлії Тимошенко не голосу-
вати за будь-які урядові закони, нас 
продовжують змушувати це робити, 
хоча для нас це є неприйнятним». 

Згідно з законом, заява народ-
ного депутата про вихід із фракції 
повинна бути розглянута у сесійній 
залі парламенту. Тим часом своє 
незадоволення політикою Арсенія 
Яценюка як лідера фракції продо-
вжують висловлювати й інші депу-
тати по всій Україні. І, в принципі, їх 
можна зрозуміти. Адже люди, котрі 
багато років пліч-о-пліч боролися 
поруч із Юлею Тимошенко, не мо-
жуть змиритися з тим, як нова ко-
манда просто зраджує свою лідерку. 

Міністр МВС Віталій Захар-
ченко та його родина заро-

бляють щороку до 40 мільйонів 
гривень. Таких висновків дійшли 
журналісти «Наших грошей». 

Зокрема, міністр узяв під 
контроль мармуровий кар’єр 
«Трибушани» у селі Ділове на За-
карпатті, мармуром із якого обкла-

дені кримська резиденція Януко-
вича, «Донбас Арена» й Одеський 
оперний театр. 

Як з’ясували медійники, у 
2006 році дружина Захарченка 
створила фірму «Гірничорудні тех-
нології», яка і заснувала ПАТ «МК 
«Трибушани». Сам Захарченко за-
реєстрував на себе торговий знак 
«Трибушани», хоч його імені серед 
засновників бізнесу немає. 

Журналісти твердять, що фір-
ми зятя Захарченка та його парт-
нера за останній рік отримали 
139 мільйонів гривень із держбю-
джету на тендерах підконтрольно-
го тестю міністерства. 

Дочка очільника відомства 
також не залишилась осторонь 
бізнесу. Як дізналися «Наші гро-
ші», вона очолює фірму, яка керує 
цінними паперами низки підпри-
ємств Донецької та Луганської 
областей. Зареєстрована фірма за 
адресою на Печерську в Києві, де 
міністр купив собі елітну квартиру 
в одній із найдорожчих багатопо-
верхівок. Вартість житла ріелтори 
оцінили у 2,5 мільйона гривень. 
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1111Яценюк, Тягнибок і Турчинов 
проходять у справі про 
захоплення держвлади 
Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та Олег Тяг-
нибок фігурують у справі про державний заколот. 
Про це розповів журналістам лідер фракції «Бать-
ківщина» Арсеній Яценюк, посилаючись на заяву 
Генпрокурора України Віктора Пшонки. Чи фігурує у 
цій справі Віталій Кличко, невідомо. 

Як відпрацювали рік депутати-знаменитості
Підбиваючи підсумки першого року 
роботи Верховної Ради, «Комента-
рі» поцікавились, як же проявили 
себе народні обранці, які стали 
справжніми знаменитостями ще до 
початку свого депутатства. 

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 

Н а р о д -
на артистка 
України Таї-
сія Повалій 
відома пе-
редусім як 
співачка. І 
під куполом 
В е р х о в н о ї 
Ради вона 
теж опіку-
ється куль-

турою, ставши авторкою чотирьох 
законопроектів. Теми — звільнення 
від ПДВ операцій із постачання му-
зичних інструментів, вироблених 
в Україні, пільги для меценатів, які 
підтримують музичні й танцюваль-
ні проекти, і циркова діяльність, яку 
зірка пропонує врегулювати на дер-
жавному рівні. А от виступати поза 
сценою Повалій, як виявилося, не 
любить: жодної заяви з місця або з 
трибуни за рік! Що стосується де-
путатських запитів, то їх народною 
артисткою було направлено два. 
Обидва — до голови Київської об-
лдержадміністрації Анатолія При-
сяжнюка. З абсолютно прозаїчним 
проханням потурбуватися про ре-
монт дорожнього полотна в селі Пе-
тропавлівська Борщагівка, де, влас-
не, і живе виконавиця. 

Не ви-
рі з н яє т ь с я 
тягою до 
п у б л і ч н и х 
виступів у 
парламенті 
й ще один 
н а р о д н и й 
артист від 
Партії регіо-
нів — Ян Та-
бачник. Де-
пу татських 
запитів відомий акордеоніст теж 
нікому не направляв. Щодо безпо-
середньо законопроектів, то їх у Яна 
Табачника чотири. Три стосуються 
плодово-ягідного виноробства, а ще 
один — виділення Міжнародному 
дитячому фестивалю «Змінимо світ 
на краще» майже мільйона гривень. 
Захід цей щорічно проходить в «Ар-
теку» за підтримки уряду, а засно-
ваний він Всеукраїнським благодій-

ним фондом Надії і Добра, головою 
наглядової ради якого і є Табачник. 

Як і його 
соратники, 
о л і м п і й -
ський чемпі-
он Ельбрус 
Тедеєв не 
схильний до 
розмов: за 
рік він жод-
ного разу не 
виступив у 
парламенті 
й не подав ні 

одного депутатського запиту. Інша 
річ — законодавча діяльність. Тедеєв 
запропонував до розгляду 13 різних 
документів. Сфера інтересів цілком 
корелює з його допарламентською 
діяльністю: виділення держкоштів 
на молодіжні організації, підготовка 
до чемпіонату Європи з баскетболу, 
розвиток фізкультури і спорту, ту-
ризм і відпочинок дітей та молоді. 
Крім того, депутат-борець поставив 
підпис під законопроектами про 
держгарантії для забезпечення мо-
лоді житлом і спрямування коштів, 
отриманих як акциз на пиво, на бу-
дівництво «Охматдиту». Ну а най-
цікавіший законопроект спортсме-
на — про внесення змін до законів 
щодо управління об’єктами держав-
ної власності (№ 3194 від 5.09.2013), 
яким пропонується вилучити з Пе-
реліку пам’яток культурної спадщи-
ни, що не підлягають приватизації, 
комплекс Почаївської лаври, на яку 
вже давно «поклала око» Українська 
православна церква Московського 
патріархату. 

Г а н н а 
Герман відо-
ма як вірний 
п о п л і ч н и к 
Президента 
Віктора Яну-
ковича. Про-
те до того, як 
стати прес-
секретарем, 
а потім — 
р а д н и к о м 
нинішнього 
глави держави, Герман трудилася на 
журналістській ниві, де заробила по-
мітний авторитет. Крім того, в 2003-
му, ще до приходу в політику, вона 
написала книгу «Піраміди невиди-
мі», а в 2011-му — «Червону Атлан-
тиду». Серед згаданих вище колег по 
партії Ганна Герман є безсумнівним 
лідером за публічністю: 50 виступів 
у стінах парламенту. Втім, із депу-
татськими запитами ситуація в меж-
ах «норми» — їх у Герман немає. Що 

стосується законодавчої діяльності, 
то тут радниця гаранта знову в лі-
дерах — вона підготувала лише на 
два документи менше, ніж Ельбрус 
Тедеєв. Тематика дуже різноманітна: 
від рівноправності між статями та 
боротьби з дискримінацією до регу-
лювання соціальної реклами. Втім, 
один «тренд» в інтересах Герман ви-
ділити можна: вона небайдужа до 
церковної тематики. Зокрема, про-
понувала Верховній Раді проголосу-
вати за введення обов’язкового соц-
страхування священнослужителів, 
заборонити приватизацію або відчу-
ження культових споруд і власності, 
але дозволити їх повернення церкві. 
Крім того, в квітні вона підписалася 
під сумнівним за своєю суттю про-
ектом постанови про скасування За-
яви Президії ВР 20-річної давності 
про Собор Української православ-
ної церкви в Харкові, після якого в 
Україні й з’явилося дві УПЦ. 

ОПОЗИЦІЯ 

На відмі-
ну від пред-
с т а в н и к і в 
к у л ь т у р и 
у парла-
м е н т с ь к і й 
б і л ь ш о с т і , 
їхні колеги 
в опозиції 
демонстру-
ють більше 
активнос ті 
в стінах Верховної Ради. Так, пись-
менниця Марія Матіос за рік всти-
гла виступити 13 разів і підготувати 
десяток депутатських запитів. Маті-
ос турбувалася про фінансове забез-
печення хворих, що страждають від 
хронічних недугів нирок, закриття 
книгарні «Освіта» у Ніжині, невідпо-
відність нового заступника дирек-
тора Національного військово-іс-
торичного музею України обійнятій 
посаді. Крім того, письменниця взя-
ла участь у написанні 22 законо-
давчих актів. У них вона виступала 
за зміцнення позицій української 
книги й української мови, боролася 
з депутатськими пільгами, кіпрськи-
ми офшорами. Як і Ельбрус Тедеєв із 
ПР, Матіос підписалася під законом 
про перенаправлення коштів від ак-
цизів на будівництво «Охматдиту», 
а також захищала пам’ятки, визнані 
ЮНЕСКО культурною спадщиною, і 
пропонувала відзначити низку юві-
леїв значущих для України історич-
них постатей. 

Боксер-чемпіон і глава «УДАРу» 
Віталій Кличко ще продуктивніший 

— утім, йому 
за статусом 
належить. За 
рік роботи в 
парламенті 
він 50 разів 
виступив у 
його стінах 
і направив у 
різні інстан-
ції 19 депу-
татських за-

питів. Тематика — усунення ручного 
регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, скандальні будівництва 
і руйнування схилів Дніпра в сто-
лиці, гучні події у Врадіївці та не-
законне притягнення бюджетників 
до участі в політичних акціях. Крім 
того, Кличко став автором 49 зако-
нодавчих актів, але цілком очікувані 
питання розвитку спорту в них не 
порушуються. Одного з лідерів опо-
зиції цікавлять: проблеми Києва і 
вибори мера столиці, питання про-
ведення всеукраїнського референ-
думу, зловживання при здійсненні 
держзакупівель, побиття журналіс-
тів під час акції «Вставай, Україно!» 
18 травня і т. д.

Рік тому 
в і д о м и й 
актор Бог-
дан Бенюк 
пройшов до 
парламенту 
під другим 
номером у 
списку ВО 
«Свобода». 
За час робо-
ти у ВР встиг 
в и с т у п и т и 
вісім разів (проблематика: дотри-
мання прав людини, ратифікація 
Європейської конвенції про спіль-
не кіновиробництво й ін.), подав 11 
депутатських запитів, порушуючи, 
зокрема, теми забезпечення жит-
лом молоді, рейдерства, корупції, 
символіки ПР у навчальних закла-
дах, тарана російськими прикор-
донниками українських моряків у 
Азовському морі. Не залишилася 
без уваги і законодавча діяльність. 
Усього актор підготував 23 докумен-
ти. Сфера інтересів — захист україн-
ської мови, боротьба з нелегальними 
розкопками, питання нацменшин і 
трудової міграції, а також закриття 
навчальних закладів, на яке депутат 
не проти ввести мораторій. 

Варто відзначити, що Богдан Бе-
нюк виявився єдиним політиком із 
усіх перерахованих, хто опублікував 
свою декларацію про доходи за 2012 
рік.

Він говорить — вона сидить 

Російського 
губернатора 
підстрелили 
й пограбували 
на віллі у Франції 

Легке поранення з травматич-
ної зброї отримав у Фран-

ції губернатор Красноярського 
краю Росії Лев Кузнецов. Таку 
інформацію підтвердила прес-
секретар очільника регіону Стел-
ла Алексєєва, відзначає ТСН. 

Інцидент стався на віллі 
губернатора в містечку Кап 
д’Антіб у Франції. Двоє невідо-
мих, зламавши двері, увірвалися 
в помешкання подружжя Кузне-
цових. Нападники були озброєні 
травматичною зброєю, балон-
чиками зі сльозогінним газом і 
кийком. Побивши господарів, 
вони пограбували будинок. 

Кузнецов спробував чинити 
опір бандитам, але був «пора-
нений пострілом із травматики 
в бік». З вілли злодії винесли 
ювелірні вироби на €200 тисяч. 
Як пояснила прес-секретар по-
страждалого, «губернатор пере-
бував у Франції в короткостро-
ковій відпустці». 

«Лев Володимирович і його 
дружина почуваються добре, і 
губернатор уже повернувся до 
Красноярська», — наголосила 
вона. За фактом події поліція 
французького міста Ніцца поча-
ла розслідування. 

Сім’я Захарченка заробляє 
до 40 мільйонів на рік 

Дочка Деркача виходить 
заміж за сина Литвина 
Теледіва Тетяна Терехова, донька нардепа Андрія 
Деркача, збирається заміж. Обранцем дівчини 
став син Володимира Литвина Іван. Подейкують, 
що весілля відбудеться вже зовсім скоро, пише 
«Світське життя». Весілля Тетяни для всіх стало 
сюрпризом. Вона довгий час вчилася за кордоном, 
в Лос-Анджелесі, сюди повернулася на кілька 
тижнів заради пісенного конкурсу «Євробачення» і 
вирішила ще й заміж вийти. Сильні світу


