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Þðèé Ïîëóä¸ííûé: Îñòàíîâèòü ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò â Óêðàèíå!

2. Îáðàòèòüñÿ â Âåðõîâíûé Ñóä Óêðàèíû î ðàññìîò-
ðåíèè íåçàêîííûõ äåéñòâèé Âåðõîâíîé Ðàäû ïî íå-
ïðèâåäåíèþ ê ïðèñÿãå ñóäåé Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà è
î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèâåäåíèè èõ ê ïðèñÿãå ïåðåä
âñåì íàðîäîì Óêðàèíû.

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû, íàðîäíûå äåïóòàòû, ñóäüè Êîí-
ñòèòóöèîííîãî Ñóäà ïðèñÿãàþò â Âåðõîâíîé Ðàäå ïå-
ðåä íàðîäîì Óêðàèíû, à íå ïåðåä äåïóòàòàìè, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ ëèøü ñâèäåòåëÿìè ýòîé ïðèñÿãè, íî íå
áîëåå. Ïîýòîìó Âåðõîâíûé ñóä ìîæåò ïðèíÿòü ðåøå-
íèå î ðàñøèðåíèè ÷èñëà ñâèäåòåëåé ïðèñÿãè äî âñåãî
íàðîäà Óêðàèíû è ñäåëàòü ýòî òîðæåñòâåííî íà Ìàé-
äàíå Íåçàëåæíîñòè â ïðèñóòñòâèè äåñÿòêîâ òûñÿ÷
óêðàèíñêèõ ãðàæäàí è ñ ïðÿìîé òåëåâèçèîííîé
òðàíñëÿöèåé íà âñþ Óêðàèíó.

3. Îáðàòèòüñÿ â Âåðõîâíûé Ñóä î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ
î ïðåêðàùåíèè âñåõ äåéñòâèé Âåðõîâíîé Ðàäû äî ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ýòèõ äâóõ âîïðîñîâ è äî âîçîáíîâëåíèÿ ðà-
áîòû Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà.

Ïîñëå òîãî êàê ñîáûòèÿ âîéäóò â êîíñòèòóöèîííîå ðó-
ñëî, ðàññìîòðåòü â Êîíñòèòóöèîííîì Ñóäå âñå ïðîòè-
âîðå÷èÿ è ñïîðíûå ìîìåíòû â Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû è
åå èñïîëíåíèè âñåìè âåòâÿìè âëàñòè, è ïðèíÿòü ðåøå-
íèÿ ïî íèì. Çàòåì íà èõ îñíîâå ðàçðàáîòàòü è ïðèíÿòü
â Âåðõîâíîé Ðàäå çàêîíû: «Î ïàðëàìåíòñêîé êîàëè-
öèè», «Îá îïïîçèöèè», «Î Êàáèíåòå Ìèíèñòðîâ», «Î
ðåãëàìåíòå ðàáîòû Âåðõîâíîé Ðàäû», « Îá èìïè÷ìåí-
òå Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû», «Îá èìïè÷ìåíòå íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ», à òàêæå âíåñòè ïîïðàâêó â Êîíñòèòóöèþ

Óêðàèíû î òîì, ÷òî ýòè çàêîíû íå äîëæíû çàâèñåòü îò
ïîëèòè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè è ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ è
èçìåíÿòüñÿ òîëüêî êîíñòèòóöèîííûì áîëüøèíñòâîì
Âåðõîâíîé Ðàäû.

È òîëüêî ïîñëå ýòîãî âåðíóòüñÿ íà èñõîäíûå ïîçèöèè
è ïðèñòóïèòü ê ôîðìèðîâàíèþ ïàðëàìåíòñêîé êîàëè-
öèè è óêðàèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.

Ïîïûòêà ðåøèòü ïðîáëåìó ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâî-
ðîòà ïóòåì âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ ñ «àíòèêðèçèñíîé êî-
àëèöèåé» î ñîçäàíèè ðàñøèðåííîé êîàëèöèè - ýòî åñòü
ñàìîîáìàí, ïîòåðÿ äðàãîöåííîãî âðåìåíè. Ýòî ñìåðòè
ïîäîáíî.

Õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî ðîñïóñê Âåðõîâíîé Ðàäû
íå ðåøèò ïðîáëåìû âëàñòè â Óêðàèíå, òàê êàê â îáñòà-
íîâêå æåñòêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ íîâûå ïàðëàìåíòñêèå
âûáîðû íå áóäóò ÷åñòíûìè. Ôàëüñèôèêàöèè áóäóò åùå
áîëüøèìè, ÷åì íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ â 2004 ãîäó.
Ïîýòîìó, êòî áû íà ýòèõ âûáîðàõ íå ïîáåäèë, ïðîèãðàâ-
øàÿ ñòîðîíà ýòó ïîáåäó íèêîãäà íå ïðèçíàåò. À ýòî íå-
èçáåæíî ïðèâåäåò ê ðàñêîëó Óêðàèíû.

Ãðàæäàíå Óêðàèíû, ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ îñîçíàéòå,
÷òî Ñåãîäíÿ ìèð, äåìîêðàòèÿ è íåçàâèñèìîñòü
Óêðàèíû íàõîäÿòñÿ â áîëüøîé îïàñíîñòè è, ÷òî
Çàâòðà ìîæåò áûòü óæå ïîçäíî! Íî âñå èìååò òàêæå è
îáðàòíóþ ñòîðîíó. Åñëè ìû ñóìååì â ýòî ïåðåëîìíîå
âðåìÿ çàùèòèòü íàøó Êîíñòèòóöèþ è ïðåîäîëåòü êîí-
ôðîíòàöèþ è âðàæäó â Âåðõîâíîé Ðàäå, òî ñìîæåì ñî-
çäàòü â Óêðàèíå ýôôåêòèâíóþ ïîëèòè÷åñêóþ è ãîñó-
äàðñòâåííóþ ñèñòåìû.
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К. Горицвіт:

Зневага до народу: аспект кризи чи її корінь?
Хочу підкреслити один аспект тепе�

рішньої політичної кризи: відсутність
зв'язку політиків з громадянами. Наші,
"помаранчеві", партійні політики про�
довжують трактувати народ як пасив�
ний об'єкт маніпуляції (в кращому
разі). Зв'язку нема в обох напрямках:
"вони" не хочуть слухати "нас" і не
хочуть говорити з нами.

Згадаймо часи після перемоги ре�
волюції, формування оновлених орга�
нів влади в центрі і на місцях. Скільки
лунало обіцянок "влаштувати відкриті
конкурси", "запросити тисячі молодих
професіоналів�випускників західних
університетів" і тому подібне. Але ду�
же швидко ці обіцянки затихли, а ні�
яких відкритих конкурсів не було і бли�
зько. На керівні посади призначалися
корумповані представники старої вла�
ди, які встигли швидко змінити пра�
пор, а часто і ті, хто прапор не міняв. Ці
призначення стали першою серією
ударів по надіях і ентузіазму народу.
Звісно, така політика не могла приве�
сти до швидких позитивних змін.

Наступна серія ударів � формування
списків на парламентські вибори. Про
це багато писалося на "Майдані". То�
тальне кумівство і продаж місць, які
панували в головних "помаранчевих"
партіях, відібрали у них не один деся�
ток відсотків голосів. Тут же треба зга�
дати масовий розгін ідейних партійних
активістів і заміну їх друзями началь�

ства. Якби лідери розуміли, що для пе�
ремоги їм потрібна підтримка народу,
то вони б діяли інакше. Отже, не ро�
зуміли або не відчували.

Згадаємо також кілька проектів по
налагодженню прямого зв'язку між
громадянськими активістськими се�
редовищами і президентом. Були на�
віть спроби формалізувати такий
зв'язок. Наскільки автору відомо, всі ці
проекти, від яких Президент і влада
мали здобути пряму вигоду, провали�
лися. Їх неуспіх можна, звісно, спису�
вати на підкилимну боротьбу у відпо�
відних органах. Але тут ми знову
бачимо: якби лідери розуміли важли�
вість комунікації із суспільством, то
поставили б це пріоритетом і змогли б
подолати спротив бюрократії.

Передостанній приклад: післяви�
борні коаліційні ігри. Лідери фракцій
не пояснювали своїм виборцям мету і
принципи переговорів. Лунали тільки
суперечливі заяви, що "вже все майже
домовлено" чи "нас хочуть зрадити".
Проект коаліційної угоди, згадаймо,
потрапив у пресу неофіційними кана�
лами. Отже, лідери вважали, що наро�
ду краще не знати, про що вони до�
мовляються? Нічого дивного, що в
такій атмосфері сталася відома зрада
соціалістів, які здобули можливість
казати, що вони "випередили" зраду
проти них самих. Хто його знає, що
там було насправді, адже так? Адже

домовлялися, як завжди, про місця
біля корита. Недаремно до вимог
Майдану, що підписують у ці дні гро�
мадяни, включено пункт про відкриті
коаліційні переговори.

І, нарешті, останній приклад. Про
який трохи сумно говорити саме за�
раз, але краще сказати наперед, щоб,
може, причетні встигли виправитись.
На Майдані Незалежності встановлені
сотні напівпорожніх наметів БЮТ, а
біля них стоять � хто б ви думали? �
наймані агітатори! А між тими наме�
тами ходять тисячі киян, які стурбовані
ситуацією в країні і шукають, що ро�
бити. Достовірну (або взагалі будь�
яку) інформацію, прогнози і системні
плани вони знаходять в єдиному на�
меті "Майдану". А з головної сцени
лунають не новини, не аналітика, не
заклики врешті, а виступає масовик�
затєйнік, як на простих вуличних кон�
цертах, оплачених якимось пивним
або горілчаним брендом. 

Зрозуміло, за кого організатори ма�
ють тих активних та зацікавлених киян?
За підлітків, яких можна і треба "куп�
ляти" музичкою?

Не хочеться нагадувати банальності
про кількість входів у ту саму річку.
Якщо вони ("наші" політики (оксю�
морон?) ) не хочуть поразки, то мусять
негайно змінитися.
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