
Депутатський мандат стало 
можливим забрати через суд: 
Вищий адміністративний суд 
у лютому скасував депутатські 
повноваження Павла Балоги 
й Олександра Домбровського. 
Приводом для такого рішення 
ВАСУ став позов депутата Вер-
ховної Ради VI скликання Юрія 
Кармазіна, який заявив про 
фальсифікації виборів у округах 
№11 (Вінницька область) і №71 
(Закарпатська область). 

Пізніше своїх мандатів по-
збулися член фракції Партії ре-
гіонів Андрій Веревський і бать-
ківщинівець Сергій Власенко, 
захисник Юлії Тимошенко: вони, 
мовляв, поєднували депутатську 
діяльність із іншою, що заборо-
нено чинним законодавством. А 
у вересні ВАСУ позбавив ман-
дата регіонала Ігоря Маркова. 
Офіційно — за позовом Юрія 
Кармазіна. Неофіційно — через 
незгоду з лінією партії, спрямо-
ваною на євроінтеграцію країни. 
Пізніше Маркова в Одесі зааре-
штували і доставили під охоро-
ною у Київ. Йому інкримінують 
хуліганство — побиття активіс-
тів «Свободи», які протестували 
проти встановлення пам’ятника 
Катерині ІІ в Одесі. 

На Благовіщення Президент Ві-
ктор Янукович підписав указ про 
помилування екс-міністра внутріш-
ніх справ Юрія Луценка. Про це 
главу держави попросила уповно-
важена з прав людини у Верховній 
Раді Валерія Лутковська. Юрій Ві-
талійович, вийшовши з в’язниці, по-
відомив, що не балотуватиметься на 
посаду Президента у 2015 році, він 
розпочав новий громадський про-
ект «Третя республіка», мета якого 
— активізувати громадянське сус-
пільство. Після звільнення Луценка 
на адресу Януковича надійшли чис-
ленні звернення про помилування 

Юлії Тимошенко. До них Президент 
так і не дослухався. 

Фінансова криза на Кіпрі 
змусила понервуватися не од-
ного багатія в Україні: острів-
на держава опинилася на межі 
банкрутства. Кілька днів у бе-
резні навіть були закриті всі 
банківські установи. Врятувати 
країну вдалося лише завдяки 

антикризовому кредиту Євроко-
місії, МВФ і Європейського ЦБ 
на 10 мільярдів євро. Однією з 
умов надання цієї позики стали 
безпрецедентно жорсткі заходи 
щодо вкладників, які зберігали 
гроші в банках Кіпру. Зараз їхні 
рахунки в двох найбільших фі-
нансових організаціях країни — 
Bank of Cyprus і Laiki Bank — за-
морожені. Очікується, що зі всіх 
депозитів більше ніж на 100 ти-
сяч євро буде списано від 30 до 
60 відсотків. Український бізнес, 
для якого острів був улюбленою 
офшорною зоною, втратив на Кі-
прі $1,7 млрд. 
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Папа відрікся від престолу 

Криза на Кіпрі 

У березні опозиція розпочала 
двомісячну всеукраїнську акцію 
«Вставай, Україно!». Вона прохо-
дила в обласних центрах переваж-
но Західної і Центральної України. 
Організатори — Арсеній Яценюк та 
Олег Тягнибок. У деяких містах до 
них приєднувався і Віталій Кличко. 
В цілому влада проведенню акцій 
не заважала. Спротив почався, коли 
мітинги почали проводити у Східній 
Україні. Так, влада Харкова у день 
акції перекрила комунальним тран-
спортом центральну частину міста. 

На противагу влада почала орга-
нізовувати «антифашистські» мітин-
ги. 18 травня учасники двох акцій 
перетнулись у Києві, що призвело 
до сутичок. Подія запам’яталася 
тим, що наймані спортсмени побили 
журналістів Ольгу Снісарчук і Вади-
ма Соделя. Вдалося встановити од-
ного з кривдників — Вадима Тітуш-
ка. Тепер в Україні всіх провокаторів 
на велелюдних заходах називають 
«тітушками». Сам же Вадим пізні-
ше вибачився перед журналістами й 
отримав три роки умовно. 

       Найважливіші події,   

Генпрокуратура висунула нові 
звинувачення екс-прем’єру Юлії 
Тимошенко: їй вручено повідо-
млення про підозру в справі про 
вбивство депутата Євгена Щер-

баня. Тодішній перший заступ-
ник Генпрокурора Ринат Кузьмін 
заявив, що слідство володіє до-
статніми доказами того, що саме 
Тимошенко заплатила за гучний 
злочин середини 90-х, скоєний у 
Донецьку. Свідків у справі допиту-
вали публічно. Тимошенко не раз 
виявляла бажання бути присут-
ньою на допитах. Але її туди так 
і не доставили. Найголовнішим 
свідком звинувачення виступив 
колишній бізнес-партнер Павла 
Лазаренка Петро Кириченко, який 
свідчив у відеорежимі зі США. Він 
прямо звинуватив екс-прем’єра у 
замовленні вбивства. Хоч і не зміг 
відповісти на низку запитань за-
хисту Юлії Тимошенко. 
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2013 рік почався з напруження 
у відносинах між Києвом і Мо-
сквою: «Газпром» виставив раху-
нок на сім мільярдів доларів за не 
куплений у 2012 році газ, поси-
лаючись на пункт контракту про 
умову «бери або плати». 

Україна «Газпрому» відмовила 
у виплаті штрафних санкцій і весь 
рік знижувала закупівлю блакит-
ного палива у РФ. У результаті у 
2013-му було закуплено наймен-
ший обсяг російського газу — 
24 млрд куб. м. 

На безпрецедентний крок пішов 
Папа Римський Бенедикт ХVI — він 
зрікся престолу. Ця новина ошеле-
шила світ, адже сталося таке вперше 
за 600 років. «Після довгих роздумів 
і молитви перед Богом я вирішив, 
що мої сили та вік не дозволяють 
мені належно керувати Церквою», 
— сказав Бенедикт і пообіцяв під-
коритися своєму наступнику. Но-
вим Папою обраний Хорхе Ма-
ріо Бергольо, який узяв собі ім’я 
Франциск І. До цього він служив 
у Аргентині. Перші кроки нового 
понтифіка викликали цілковите 
схвалення не лише у Ватикані, але 
й серед вірян. Зокрема, йому вда-
лося розпочати боротьбу з такими 
ганебними явищами, як педофілія 
серед священнослужителів і неза-
конні фінансові операції у Церкві. 

Не обійшлося без великої тра-
гедії, яка шокувала світ своїми 
масштабами та цинічністю. На по-
чатку січня сталася велика пожежа 
у бразильському нічному клубі 
Kiss, що у місті Санта-Марія. За 
офіційними даними, там загинули 
233 особи, ще 100 отримали чис-

ленні травми. Музиканти під час 
виступу кидали у зал піротехніч-
ні засоби. Через іскру спалахнуло 
полум’я. Молодь почала втікати, а 
охоронці, побоюючись, що не за-
платять, перекрили єдиний вихід. 
Більшості загиблих було від 16 до 
20 років. 

Вогняна пастка 

Події року

Першого місяця весни Європу 
й Україну буквально засипало сні-
гом. Сотні населених пунктів за-
лишилися без електроенергії. Водії 
стояли у дорожніх заторах навіть 
на міжнародній трасі Київ — Чоп. 
У містах же зупинявся громадський 
транспорт, автомобілі опинялись у 
снігових пастках. Влада виявилася 
неспроможною впоратися з неспо-

діваними для березня снігопадами. 
Особливо критичною була ситуація 
у столиці. В результаті перший за-
ступник голови КМДА Олександр 
Мазурчак пішов у відставку. Він ви-
знав усі недоліки в роботі при лікві-
дації наслідків негоди у Києві. Подав 
заяву і начальник управління з пи-
тань надзвичайних ситуацій КМДА 
Віталій Пшеничний. 

Україна в снігу У депутатів через 
суд відібрали 
мандати 

Луценко на свободі 

У 2013 світ прощався з кількома 
видатними особистостями, які змі-
нили історію 20-го сторіччя. 

6 березня у 
Венесуелі після 
тривалої хвороби 
помер лідер цієї 
країни Уго Ча-
вес. Він два роки 
боровся з онко-
захворюванням, 
переніс кілька 
операцій і курсів 
хіміотерапії, але 
рак переміг. 

23  б ер е зня 
наклав на себе 
руки скандаль-
ний російський 
олігарх Борис 
Березовський, 
який багато ро-
ків жив у Лон-
доні й не міг 
повернутися на 
батьківщину. В 
нього була три-

вала депресія. Офіційну причину 
смерті не названо й досі. 

8 квітня у віці 87 років померла 
екс-прем’єр Великобританії «заліз-
на леді» Маргарет Тетчер. Остан-

нім часом вона 
сильно хворі-
ла, а причиною 
смерті став ін-
сульт. Поховали 
легендарну жін-
ку-політика з 
великою шаною 
— домовину су-
проводжувало 
700 військових, 
у церемонії взя-
ли участь сотні представників інших 
держав, знаменитості, монарша ро-
дина. Так свого часу ховали принце-
су Діану та Королеву-матір. 

А у грудні світ прощався з Нель-
соном Манделою. Він був символом 
боротьби своєї країни з режимом 
апартеїду. Провівши багато років 
у в’язниці, Мандела став першим 

ч о р н о ш к і р и м 
п р е з и д е н т о м 
Південноафри-
канської рес-
публіки. У 
1993 році Нель-
сон Мандела 
отримав Но-
белівську пре-
мію миру. Його 
не стало у віці 
95 років. 

Тимошенко звинуватили у вбивстві 
Щербаня 

Всеукраїнська акція «Вставай, Україно!» 

Втрати року 

У справі Гонгадзе поставили крапку 
Завершилася справа у зви-

нуваченні в убивстві журналіста 
Георгія Гонгадзе — колишнього 
начальника Головного управлін-
ня кримінального розшуку МВС 

Олексія Пукача засудили до дові-
чного ув’язнення. 

Слідство так і не назвало за-
мовників жорстокого убивства 
журналіста. 

«Бери або плати» — Москва виставила 
багатомільярдний штраф Україні 

2013-й був багатим на події, які сколихнули світ. Українцям він 
запам’ятався провалом асоціації з ЄС, «солодкою війною», подорож-
чанням авто і газовою епопеєю. Пропонуємо разом згадати події, які 
привертали нашу увагу в 2013 році. 


