
Відставка Яценюка лише заплутала 
ситуацію в країні, в умовах погли-
блення соціально економічної та 
політичної кризи, особливо на тлі 
гострої антикорупційної критики 
фігури Президента Порошенко і 
падіння його внутрішньополітичної 
та зовнішньополітичної легітимнос-
ті. Так що все тільки починається, а 
не закінчується з довгоочікуваною 
відставкою Яценюка.

Вузол політичних проти-
річ затягнувся і вже не може бути 
розв’язаний нинішніми політиками. 
Тим більше, що «НФ» залишається 
в парламентській більшості, а сам 
колишній Прем’єр Яценюк явно не 
збирається йти з великої політики. 
Це тимчасово вирішує парламент-
ську, але не політичну кризу в краї-
ні. А ті депутати, хто не встиг взяти 
хабар за входження в нову коаліцію, 
можуть лише рвати волосся на собі 
та скаржитися на свою долю. Тепер 
у «БПП» і «НФ» цілком вистачає 
голосів для нової-старої коаліції. 
Іншими словами, Президентові По-
рошенку вже не треба, як свого часу 
Януковичу, скуповувати мандати в 
депутатів інших фракцій або мажо-
ритарників, які торгують своєю по-
літичною зрадою.

Але після цього труднощі тільки 
починаються. Що остаточно псує 
майбутнє для одного з найбільш за-
тятих супротивників Яценюка, на-
приклад, Луценка. Тепер він може 
забути про своє авантюрне бажан-
ня покерувати Генпрокуратурою. 
«НФ» зробить все, щоб цей політик 
постраждав за свої нападки на Яце-
нюка, а Порошенко відчув всю крих-
кість своєї політсхеми.

Відхід Яценюка зі свого поста 
не означає суцільного політичного 
успіху для Президента Порошенка. 
Адже йому потрібно було постави-
ти свою керовану людину в Кабмін, 
а не радикально змінити соціально-
економічну політику. Виходить, що 
справа у владі, а не в любові до Укра-

їни. Таким чином, формальна зміна 
Прем’єр-міністрів по волі Прези-
дента Порошенка під час глибокої 
соціальної кризи й економічної ві-
йни з Росією — це його спроба піти 
від відповідальності, перерозподі-
лити фінансові потоки на користь 
свого оточення. І найголовніше, цим 
маневром Президент Порошенко 
намагається відійти від виконання 
гострої вимоги української громад-
ськості про необхідність радикаль-
ного очищення влади та системного 
перезавантаження всієї політичної 
системи. Відмова від перевиборів 
лише посилить політичну долю Пре-
зидента і його Прем’єр-міністра, бо 
українське суспільство відчує себе 
обдуреним. В Україні буде зріти дум-
ка, що ми маємо справу не тільки з 
шахраями і бізнесменами під вигля-
дом політиків, а й з людьми, які за 
всяку ціну чіпляються за владу.

Домігшись повалення Яценюка, 
Порошенко стає, замість колишньо-
го Прем’єра, повністю відкритим 
для всієї політичної критики, і вже 
не тільки за свою корупцію і не-
ефективну політику, а й буде нести 
політичну відповідальність за свого 
протеже на посаді Прем’єр-міністра 
країни.

Це все прискорить темпи роз-
чарування правлячою верхівкою 
країни на чолі з єдиним могутнім 
політиком — Президентом Поро-
шенком.

Бо, одна справа, Президент кра-
їни не може, але намагається керу-
вати країною, а зовсім інша справа, 
коли він не хоче витягувати Україну 
з кризи, а тільки чіпляється за владу, 
тягне час і збагачується. Це абсолют-
но різні оціночні судження, як, на-
приклад, діагноз і вирок. У першому 
випадку ще можна сподіватися, що 
Президент зміниться в кращий бік, 
одумається, а в іншому випадку — 
мова йде про відрив його від україн-
ської влади.

Крім того, вихід у відставку Яце-
нюка і «раптове» обрання нового 

Прем’єра — ставленика адміністра-
ції Президента створює ще одну 
проблему. Українському парламенту 
доведеться обирати нового голову 
Верховної Ради. І ви даремно дума-
єте, що Порошенко з легким серцем 
віддає цей пост представнику «НФ» 
Андрію Парубію. Але це вимоги 
«НФ» як умова їхньої участі в пар-
ламентській коаліції. Тут особисто 
в Президента виникає відразу віяло 
проблем.

По-перше, управляти Парубі-
єм буде набагато важче з кабінету 
Президента, ніж це було у випадку з 
Гройсманом.

По-друге, Президентові Поро-
шенку в роботі парламенту часто до-
ведеться звертатися до «п’ятої коло-
ни» Кремля, депутатів-регіоналів, з 
якими у нього склалися непогані ро-
бочі та політичні стосунки. Навряд 
чи Парубій, який позиціонує себе як 
патріот України і ворог Кремля, за-
хоче стати співучасником цих інтриг 
Порошенка. Це стане нищівним кін-
цем його політичної кар’єри. Вико-
ристання «ширки» «БПП» і «ОППО» 
під «дахом» Парубія стане пробле-
матичним або малоефективним.

Є ще один несподіваний, інтим-
ний момент в конституційних відно-
синах нового Голови Верховної Ради 
та Президента України. З огляду на 
швидкість політичної діяльності, 
високий темп роботи Президента 
Порошенка, у разі його хвороби або 
замаху, в. о. Президента стає саме 
голова парламенту. А це вже зачі-
пає інтереси Путіна в Україні. Пу-
тіну політичні хитрощі Порошенка 
явно не сподобаються. Не забудьте, 
що план Президента Порошенка по 
отриманню повного контролю над 
Кабміном і Верховною Радою тре-
ба обов’язково узгодити, якщо не з 
США, то з Кремлем. І немає гаран-
тій, що Путін погодиться з пропози-
цією Порошенка вибрати активного 
ворога Росії і діяча Майдану Головою 
Верховної Ради, підозрюючи, що за 
цим ходом стоїть Вашингтон. Так і 
недалеко до розриву дипломатичних 
відносин з Росією і оголошення Росії 
військовим агресором.

Нарешті, найскладніше для 
Президента Порошенка питання 
— програма нового уряду, яка, в 
будь-якому випадку, буде знаходи-
тися під жорстким контролем МВФ. 
Ясно, що «НФ» не голосуватиме за 
щось інше, ніж те, чим займався їх-
ній Прем’єр Яценюк в Кабміні. Нова 
опозиція також не голосуватиме. І 
якщо не відбудеться затверджен-
ня програми нового уряду, то цей 
Кабмін України не отримає річного 
політичного захисту до ризиків сво-
єї відставки. Уряд Гройсмана може 
«зависнути» надовго, поки основні 
політичні сили повністю не підго-
туються до дострокових виборів. Їм 
залишається тільки вибирати — це 
будуть дострокові президентські чи 
парламентські вибори.

У квітні Україна може отримати 
безвізовий режим з ЄС

Заступник голови СБУ задекларував 
майже два мільйони гривень доходу

Уже в поточному місяці пред-
ставники Європейської комі-

сії будуть виступати перед своїми 
колегами з ініціативою скасуван-
ня візового режиму для грома-
дян України. Про це повідомило 
світове інформаційне агентство 
Reuters, посилаючись на заяву ви-
сокопоставленого інформатора в 
Європейському Союзі.

«Незважаючи на те, що в Ні-
дерландах пройшов референдум 
про асоціацію з Україною, пред-
ставники Європейської комісії все 
одно будуть пропонувати своїм 
колегам впровадження безвізо-
вого режиму для українців. Єв-
ропейський Союз не має наміру 
ігнорувати бажання голландців, 
однак і не може «кинути» Україну, 
яка виконала всі зобов’язання й 
умови», — розповідають в агент-
стві, цитуючи високопоставленого 
представника Євросоюзу.

«Таку пропозицію має підтри-

мати більшість країн-учасниць 
Європейського Союзу і Європей-
ського Парламенту. Крім того, у 
цій ініціативі буде прописаний 
один нюанс, який передбачає 
впровадження тимчасового візо-
вого режиму в тому випадку, якщо 
рівень міграції буде перевищено в 
кілька разів. Однак це малоймо-
вірно, оскільки навіть окупація 
Криму та війна з Росією не приве-
ли до рясної міграції українців до 
країн Європейського Союзу», — 
підсумували в Reuters.

Перший заступник голови 
Служби Безпеки України Ві-

ктор Трепак задекларував у ми-
нулому році 1 839 226 гривень до-
ходів.

Про це йдеться в його деклара-
ції, опублікованій на сайті СБУ.

Зарплата заступника голови 
СБУ склала 279 312 гривень. До-
хід від дивідендів і відсотків склав 
71 363 гривень. 17 851 гривню 
склала його матеріальна допомога. 
1 470 700 гривень доходу він отри-
мав від відчуження рухомого і не-

рухомого майна.
Члени його сім’ї (дружина та 

двоє синів) задекларували 7 834 
гривні доходу.

У його власності також є квар-
тира площею 93,1 м2, а в членів 
сім’ї — три земельні ділянки 0,189 
га, 0,085 га та 0,1164 га, житло-
вий будинок площею 245 м2, дві 
квартири площею 98,1 м2 і 65,3 
м2, гараж площею 63,7 м2. Також у 
Трепака є автомобіль Toyota Land 
Cruiser, 2009 року випуску.
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Віталій КАСЬКО: ГПУ зацікавлена   в тому, 
щоб я покинув Україну

Поки всі обговорюють офшор-
ну компанію Порошенка, 

поза увагою залишається набагато 
більш скандальна історія. Це фір-
ма Ложкіна Integrity International 
Holdings Ltd.

На відміну від трасту Поро-
шенка, який тільки-тільки ство-
рений, компанія Ложкіна на Бри-

танських Віргінських островах 
отримала 315 мільйонів євро (10 
мільярдів гривень) від подільника 
Януковича на прізвище Курченко 
за «Український медіа-холдинг».

«Ця компанія не вказана в 
Ложкіна в декларації, а астроно-
мічна сума не була предметом 
оподаткування в Україні. При цьо-
му сам документ про належність 
Ложкіну цієї фірми був переданий 
Україні від прокуратури Австрії, 
проте Шокін не захотів розсліду-
вати цю кримінальну справу. Ось 
де справжній офшор-гейт, який 
покривається кишеньковим Генп-
рокурором Президента», — роз-
повів народний депутат Сергій 
Лещенко.

Саакашвілі поставив ультиматум Порошенку

Голова Одеської ОДА Міхеїл Саа-
кашвілі назвав умови українській 

владі, за яких він з командою зали-
шиться на посаді. 

Про це він заявив на брифінгу.
«Перше, треба сформувати владу 

народної довіри після громадського 
обговорення, без «договорняків». 
Увесь процес зробити прозорим, а 
не в темних кутах домовлятися, а 
тоді оголошувати народу своє рі-
шення», — оголосив Саакашвілі.

Друга вимога — зняти з посади 
прокурора Одещини Миколу Стоя-
нова і назначити нового прокурора. 
На це Саакашвілі дав тиждень.

Ще одна вимога Саакашвілі 
— розпочати розслідування щодо 
одеського міського голови Геннадія 
Труханова через те, що він обманув 
виборчу комісію зі своїм російським 
паспортом.

«Негайно звільнити місцевих 
СБУшників, які замість того, щоб 

боротися із сепаратистами та ко-
рупціонерами, зайняті політичними 
утисками реформаторів. Негайно 
змінити представників податкової 
служби, які реально зайняті коруп-
цією», — заявив він.

Як раніше писала «Українська 
правда», з Саакашвілі вели перего-
вори щодо призначення його главою 
Адміністрації Президента, якщо 
чинний глава Борис Ложкін піде в 
Кабмін.

Політолог Віктор НЕБОЖЕНКО: 
Відставка Яценюка лише прискорить 
розчарування суспільства Президентом 
Петром Порошенком

Співробітники силового відом-
ства оголосили негласну кам-

панію цькування колишнього за-
ступника Генерального прокурора 
для того, щоб він покинув терито-
рію України. Про це Віталій Кась-
ко заявив під час брифінгу.

«У мене є інсайдерська інфор-
мація щодо того, що ця кампанія 
діє вже не перший місяць. Співро-
бітники Генеральної прокуратури 

спеціально діють проти мене для 
того, щоб я покинув територію 
України. Заявляв раніше і зараз 
можу повторити: я не збираюся 
залишати територію країни і го-
товий в будь-яких інстанціях від-
стоювати свої права й інтереси», 
— розповідає колишній заступник 
Генерального прокурора України.

«Справи ГПУ щодо мене? Це 
сфабрикована «фількіна грамота», 
яка нічого не варта. Вони викорис-
товують неправдиву інформацію, 
щоб намагатися мною маніпулю-
вати. Крім цього, співробітники 
ГПУ заявили, що незабаром опри-
люднять якісь відомості. Це є по-
рушенням таємниці досудового 
розслідування, тому вони не ма-
ють права публікувати їх на офі-
ційних ресурсах. Мені нема чого 
приховувати, тому незабаром я 
навідаюсь в ГПУ на допит», — під-
сумував Касько. 

Європа стривожена 
відставкою Яценюка
Глава Ради Європи Турбйорн Ягланд закликає 
Київ якомога швидше сформувати новий 
уряд і прискорити процес реформ. За слова-
ми Ягланда, після відставки Прем’єр-міністра 
Арсенія Яценюка Україна стала «дуже не-
стабільною». «Ситуація в Україні стала вкрай 
нестабільною. Важливо щоб новий уряд було 
сформовано швидко, і ще більш актуально, 
щоб він прискорив реформи», — заявив 
глава Ради Європи.

Європейці вимагають від України 
припинити «балаканину» та 
нарешті зайнятися реальними 
реформами
Депутат Бундестагу Карл-Георг Вельман заявив про те, що 
влада України повинна максимально швидко впровадити 
необхідні реформи, у першу чергу, пов’язані з судовою 
системою та прокуратурою, якщо має намір отримати 
фінансову допомога на кшталт «Плану Маршалла» в обсязі 
понад 100 мільярдів євро. 

281 
На стільки мільйонів гривень Міністер-
ство оборони України уклало угоди з 
ПАТ «Українська залізниця» про пере-
везення військових вантажів і пасажирів.  
Тендер провели за переговорною про-
цедурою через відсутність конкуренції.

Події

Ложкін отримав від Курченка 
астрономічну суму через офшор 

Домігшись повалення Яценюка, Порошенко відповідатиме не тільки за 
свою корупцію, але й за неефективну політику


