
Ìè éäåìî ïîïåðåäó ðåâîëþö³é!

²íôîðìàö³éíå âèäàííÿ
àêòèâ³ñò³â Àëüÿíñó “Ìàéäàí”

Òåìà íîìåðà: 

ÇÇ óó ïï èè íí èè òò èè

ää åå ðð ææ àà ââ íí èè éé

ïï åå ðð åå ââ îî ðð îî òò !!
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ÇÂÅÐÍÅÍÍß Àëüÿíñó ãðîìàäñüêèõ
àêòèâ³ñò³â “Ìàéäàí” äî Ïðåçèäåíòà

Óêðà¿íè, ë³äåð³â äåìîêðàòè÷íèõ òà
ïàòð³îòè÷íèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë òà 

âñ³õ àêòèâíèõ ãðîìàäÿí - ñ.2
ÀËÜßÍÑ ÌÀÉÄÀÍ: 

õòî ìè º ³ ÷îãî ìè ïðàãíåìî - ñ.3
Þðèé Ïîëóä¸ííûé: Îñòàíîâèòü ãîñó-

äàðñòâåííûé ïåðåâîðîò â Óêðàèíå! - ñ.4

Ê. Ãîðèöâ³ò: Çíåâàãà äî íàðîäó - 
àñïåêò êðèçè ÷è ¿¿ êîð³íü? - ñ.5

Ñåðãåé Äèáðîâ: Óêðàèíñêàÿ ïîëèòèêà 
äëÿ ÷àéíèêîâ. Òîì ïåðâûé - ñ.6

Îëåêñàíäð Ïèëèïåíêî: Ð³÷íèöÿ
âçÿòòÿ Áàñòèë³¿. Âàðòî çíàòè - ñ.8

Îëåêñàíäð Ñåâåðèí: Îñèêîâèé 
ê³ëîê äëÿ âèáèâàííÿ êëèíó - ñ.8 

14 ëèïíÿ Àëüÿíñ Ìàéäàí âñòàíîâèâ ö³ëîäîáîâèé ôîðïîñò íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ â Êèºâ³. 
Âæå 4000 ï³äïèñ³â ãðîìàäÿí ï³ä Çâåðíåííÿì Àëüÿíñó â³äíåñåíî äî Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà, àëå á³ëÿ íàìåòó

Ìàéäàíó ïîñò³éíî ñòî¿òü ÷åðãà áàæàþ÷èõ ïîñòàâèòè ñâ³é ï³äïèñ.  
Òàêîæ àêòèâ³ñòè ðîçäàþòü äðóêîâàí³ ñòàòò³ ç ñàéòó maidan.org.ua òà æîâòî-áëàêèòí³ ñòð³÷êè. Ïðàöþº àêö³ÿ

“Â³äêðèòèé ìåãàôîí”, äå êîæåí ìîæå âèñëîâèòè ñâîþ äóìêó ïðî ñèòóàö³þ â êðà¿í³.
Íàìåò çíàõîäèòüñÿ ç ïðàâîãî êðàþ ì³ñòå÷êà, áëèæ÷å äî Êîíñåðâàòîð³¿. Îð³ºíòèðè - ôîíòàí òà íàìåò ÓÍÑÎ.
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äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ë³äåð³â äåìîêðàòè÷íèõ òà

ïàòð³îòè÷íèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë òà âñ³õ àêòèâíèõ ãðîìàäÿí
Ç îãëÿäó íà êàòàñòðîô³÷íó íåêåðîâàí³ñòü ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â â Óêðà¿í³, àïîãåºì ÿêî¿

ñòàëà çóõâàëà òà íàõàáíà óçóðïàö³ÿ çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè ñîö³àë³ñòîì Î.Î. Ìîðîçîì, òà
ÿêà äóæå ñêîðî ìîæå ïðèçâåñòè äî âòðàòè Óêðà¿íîþ ñóâåðåí³òåòó,

Ìè âèìàãàºìî â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà âèêîðèñòàòè âñ³ äàí³ éîìó Êîí-
ñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè ïîâíîâàæåííÿ çàäëÿ íåãàéíîãî ôîðìóâàííÿ ä³ºçäàòíîãî
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó.

Ìè çàêëèêàºìî Ïðåçèäåíòà íåãàéíî âèêîðèñòàòè ñâî¿ êâîòè íà ïðèçíà÷åííÿ â Óðÿä,
Ãåíïðîêóðàòóðó, ÌÇÑ, ÑÁÓ òà íà ³íø³ äåðæàâí³ ïîñàäè îñ³á, ùî áóäóòü ìàêñèìàëüíî íå-
óïåðåäæåíî îö³íþâàòè ä³¿ ïàðëàìåíòñüêèõ á³ëüøîñò³ òà îïîçèö³¿ ³ â æîäíîìó ðàç³ íå äî-
ïóñòÿòü ïîðóøåíü Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè.

Ìè çâåðòàºìîñü äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà ç âèìîãîþ âèêîíàòè ñâ³é îáî-
â'ÿçîê ãàðàíòà Êîíñòèòóö³¿ òà íå äîïóñòèòè ôîðìóâàííÿ âèêîíàâ÷î¿ ã³ëêè âëàäè íåëåã³-
òèìíèì ñïîñîáîì. Ó ðàç³, êîëè íîâèé óðÿä íå áóäå ñôîðìîâàíèé â÷àñíî òà ó ñòðîã³é â³ä-
ïîâ³äíîñò³ ç Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà ðåãëàìåíòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ðîçïóñòèòè Âåðõîâ-
íó Ðàäó Óêðà¿íè.

Ìè çàêëèêàºìî Áëîê "Íàøà Óêðà¿íà" òà Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî ñòàòè â æîðñòêó îïîçèö³þ
äî àíòèóêðà¿íñüêî¿ êîìóíî-áàíäèòñüêî¿ ïàðëàìåíòñüêî¿ á³ëüøîñò³, ó ðàç³ ¿¿ ñòâîðåííÿ òà
ôîðìóâàííÿ íåþ Êàá³íåòó M³í³ñòð³â.

Ìè ïðîïîíóºìî Áëîêó "Íàøà Óêðà¿íà", Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî, ³íøèì äåìîêðàòè÷íèì òà
ïàòð³îòè÷íèì ïîë³òè÷íèì ñèëàì ñòâîðèòè îá'ºäíàí³ øòàáè ïðîòèä³¿ êîìóíî-áàíäèòñüêîìó
ðåâàíøó â öåíòð³ òà íà ì³ñöÿõ, çàáåçïå÷èòè êîîðäèíàö³þ ä³é öèõ øòàá³â, çàëó÷åííÿ äî ¿õ-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ øèðîêèõ âåðñòâ ãðîìàäÿíñüêèõ àêòèâ³ñò³â.

Ìè çàêëèêàºìî Áëîê "Íàøà Óêðà¿íà", Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî, ³íø³ äåìîêðàòè÷í³ òà ïàò-
ð³îòè÷í³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ð³øó÷å î÷èñòèòè ñâî¿ ëàâè â³ä ëþäåé, ùî çàïëÿìóâàëè ñåáå êîëà-
áîðàö³ºþ ç ñèëàìè ðåâàíøó, òà âæèòè óñ³õ çàêîííèõ ä³é, àáè ïîçáàâèòè òàêèõ ëþäåé ïðàâà
ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè âèáîðö³â ó Âåðõîâí³é Ðàä³ òà ì³ñöåâèõ ðàäàõ.

Ìè çàêëèêàºìî Áëîê "Íàøà Óêðà¿íà", áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî, ³íø³ äåìîêðàòè÷í³ òà ïàò-
ð³îòè÷í³ ñèëè ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ³í³-
ö³þâàòè ïðîâåäåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ùîäî ñêàñóâàííÿ äåïóòàòñüêî¿ íåäî-
òîðêàííîñò³ òà ç³áðàòè íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü ï³äïèñ³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿.

Ìè çàêëèêàºìî ïåðâèíí³ îðãàí³çàö³¿ ÑÏÓ âèìàãàòè ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâîãî ç'¿çäó ç
ìåòîþ âèêëþ÷åííÿ ç ïàðò³¿ Î.Î. Ìîðîçà òà ³íøèõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä ÑÏÓ çà öèí³÷íó
çðàäó âèáîðö³â.

Ìè âèìàãàºìî â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè çîáîâ'ÿçàòè ÑÁÓ ïðîâåñòè ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî
ìîæëèâîãî ï³äêóïó ÷ëåí³â äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ ÑÏÓ ó Âåðõîâí³é Ðàä³.

Ìè çàêëèêàºìî ä³ÿ÷³â êóëüòóðè, æóðíàë³ñò³â, à òàêîæ äåïóòàò³â âñ³õ ð³âí³â ÷åñíî òà â³ä-
êðèòî âèñëîâëþâàòè ñâîþ ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ, ïîâ³äîìëÿòè ñóñï³ëüñòâî ïðî ñïðîáè
òèñêó êîìóíî-áàíäèò³â íà ñâîáîäó ñëîâà, òà ïðî ôàêòè øàíòàæó òà ï³äêóïó.

Ìè çàêëèêàºìî ãðîìàäÿíñüêèõ àêòèâ³ñò³â, âñ³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ùî ñïîâ³äóþòü ãàñëî
"Â³ëüíà ëþäèíà ó â³ëüí³é êðà¿í³!", çãàäàòè ÷àñè Ìàéäàíó, îá'ºäíàòèñÿ ³ íå äîïóñòèòè êî-
ìóíî-áàíäèòñüêîãî ðåâàíøó.

Ìè çàêëèêàºìî âñ³õ, êîìó íå áàéäóæà äîëÿ Óêðà¿íè, íåãàéíî ïðèïèíèòè ÷âàðè òà
îá'ºäíàòèñÿ çàðàäè ñï³ëüíî¿ ïðîòèä³¿ ñïðîáàì â³äðîäæåííÿ â Óêðà¿í³ êó÷ì³çìó. 

Ìè çàêëèêàºìî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà ï³äòðèìàòè öåé ãðîìàäñüêî-
ïîë³òè÷íèé ðóõ ³ ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè íå äîïóñòèòè ðóéíóâàííÿ Óêðà¿íè.

Ìè ºäèí³ â íàø³é ñâîáîä³!
Ò³ëüêè ðàçîì ìè çáåðåæåìî Óêðà¿íó, 

ò³ëüêè ðàçîì ìè çðîáèìî ¿¿ â³ëüíîþ êðà¿íîþ â³ëüíèõ ëþäåé!
Àëüÿíñ "Ìàéäàí"
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Àëüÿíñ "Ìàéäàí" - öå íåôîðìàëü-
íå îá'ºäíàííÿ ãðîìàäÿí òà ãðîìàäñü-
êèõ îðãàí³çàö³é ç ìåòîþ êîîðäèíàö³¿
çóñèëü ç ðîçáóäîâè ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà â Óêðà¿í³, ïîáóäîâè ïðà-
âîâî¿ äåðæàâè, â³äïîâ³äàëüíî¿ ïåðåä
ñóñï³ëüñòâîì. Ìè äóæå ð³çí³ çà ñâî¿-
ìè óïîäîáàííÿìè, ïîãëÿäàìè íà æèò-
òÿ, ïðîôåñ³ÿìè, ãåîãðàô³÷íèì ì³ñöå-
çíàõîäæåííÿì, äîñâ³äîì òà àêòèâ-
í³ñòþ. Àëå ìè âèð³øèëè êîîðäèíóâà-
òèñÿ ³ ñï³ëüíî ä³ÿòè äëÿ "ãðîìàäñüêî-
ãî ñàìîçàõèñòó" ó íàéøèðøîìó ðîçó-
ì³íí³ öüîãî ñëîâà.

Àëüÿíñ - öå ³íñòðóìåíò âçàºìîä³¿,
à íå ùå îäíà ³ºðàðõ³÷íà ñòðóêòóðà.
Àëüÿíñ ïåðåäáà÷àº ä³ºâó ó÷àñòü, à íå
ôîðìàëüíå ÷ëåíñòâî. Àëüÿíñ çà çà-
äóìîì º çíà÷íî øèðøèì, í³æ ³ñíó-
þ÷³ íà ñüîãîäí³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³-
çàö³¿ òà ðóõè. Àëüÿíñ äîçâîëÿº ð³ç-
íèì àêòèâíèì ñï³ëüíîòàì ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ñåêòîðó ä³çíàòèñÿ îäíå ïðî
îäíîãî ³ ñêîîðäèíóâàòè ñâî¿ çóñèëëÿ
"òóò ³ òåïåð", äëÿ âèð³øåííÿ êîí-
êðåòíî¿ ïðîáëåìè. 

Ó÷àñòü ó Àëüÿíñ³ ïåðåäáà÷àº äî-
ëó÷åííÿ äî îäíîãî ç ³ñíóþ÷èõ ïðî-
åêò³â, àáî çàïî÷àòêóâàííÿ íîâîãî
ïðîåêòó, ÿêèé âêëàäàºòüñÿ â ðàìêîâó
ñòðàòåã³þ. ªäèíå îáìåæåííÿ - ðå-
ë³ã³éí³ òà ïîë³òè÷í³ îá'ºäíàííÿ íå
ìîæóòü áóòè ó÷àñíèêàìè Àëüÿíñó.

Îñíîâíèìè çàäà÷àìè Àëüÿíñó º
ìîí³òîðèíã, àêòèâíèé çàõèñò, óò-
âåðäæåííÿ òà ðîçøèðåííÿ êîíñòè-
òóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä â Óêðà¿í³ çà
òàêèìè ãîëîâíèìè íàïðÿìêàìè:
- ð³âíèé äîñòóï äî ïðàâîñóääÿ;
- ó÷àñòü ãðîìàäÿí ó ì³ñöåâîìó ñàìî-
âðÿäóâàíí³;
- ó÷àñòü ãðîìàäÿí ó ðîçðîáö³ ñîö³-
àëüíî¿ ïîë³òèêè;
- ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà âëàäîþ;
- ñâîáîäà ìèðíèõ ç³áðàíü;
- ñâîáîäà ³íôîðìàö³¿, ñâîáîäà ñëîâà,
ñâîáîäà ïðåñè, ñâîáîäà òâîð÷îñò³;
- ïðàâà òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä;
- ïðàâî â³ëüíî îáèðàòè òà áóòè îá-
ðàíèì;
- ïðàâî íà áåçïå÷íå äîâê³ëëÿ;
- ïðàâî íà îòðèìàííÿ îñâ³òè;
- ïðàâî íà îòðèìàííÿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè.

Ñòðàòåã³ÿ Àëüÿíñó Ìàéäàí âèê-
ëàäåíà â Ìåìîðàíäóì³ Ìàéäàíó, ùî
ì³ñòèòü ïåðåë³ê ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü,
ñïðÿìîâàíèõ íà ïîäîëàííÿ ïîñòòî-

òàë³òàðíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³, óòâåðä-
æåííÿ ïðèíöèïó "âëàäà â³äïîâ³äàëü-
íà ïåðåä íàðîäîì, ñóñï³ëüñòâî êîíò-
ðîëþº âëàäó", çàõèñò, óòâåðäæåííÿ
òà ðîçøèðåííÿ ëþäñüêèõ ïðàâ ³ ñâî-
áîä, óòâåðäæåííÿ âåðõîâåíñòâà ïðà-
âà. Òåçè Ìåìîðàíäóìó Ìàéäàíó ñòà-
ëè ï³äãðóíòÿì ïðè ðîçðîáö³ ïðîåêòó
"Óñâ³äîìëåííÿ Âèáîðó 2006: ²íòåð-
àêòèâíå ñï³âñòàâëåííÿ ïð³îðèòåòíèõ
³íòåðåñ³â âèáîðö³â òà îá³öÿíîê ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë".

Êîîðäèíàö³ÿ ó÷àñíèê³â Àëüÿíñó
â³äáóâàºòüñÿ íà Ñàéò³ "Ìàéäàí"
http://maidan.org.ua.

Ñàéò "Ìàéäàí" âèíèê 20 ãðóäíÿ
2000 ðîêó. Éîãî áóëî ñòâîðåíî äëÿ
ïðîðèâó ³íôîðìàö³éíî¿ áëîêàäè íàâ-
êîëî àêö³é ïðîòåñòó, ÿê³ ðîçïî÷àëèñÿ
15 ãðóäíÿ â çâ'ÿçêó ç³ çíèêíåííÿì
æóðíàë³ñòà Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå òà îï-
ðèëþäíåííÿì çì³ñòó çàïèñàíèõ ìàé-
îðîì Ìåëüíè÷åíêîì ðîçìîâ ó êàá³-
íåò³ Ïðåçèäåíòà Êó÷ìè. Ñàéò áóâ
ñòâîðåíèé íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ
äðóçÿìè Ãåîðã³ÿ, æóðíàë³ñòàìè, ïðî-
ãðàì³ñòàìè òà àêòèâ³ñòàìè íàìåòî-
âîãî ì³ñòå÷êà íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³ ³ íà Õðåùàòèêó.

Âçèìêó 2001 ðîêó Ñàéò "Ìàéäàí"
áóëî ïðîãîëîøåíî îô³ö³éíèì ñàé-
òîì àêö³¿ "Óêðà¿íà áåç Êó÷ìè". Çãî-
äîì â³í ñòàâ ðóïîðîì ³ âñ³õ ³íøèõ
îïîçèö³éíèõ îðãàí³çàö³é, òàêèõ ÿê
"Çà Ïðàâäó!" òà Ôîðóì íàö³îíàëüíî-
ãî ïîðÿòóíêó. Ï³ñëÿ ñïàäó ïðîòåñò-
íèõ àêö³é òà ïðîðèâó ³íôîðìàö³éíî¿
áëîêàäè Ñàéò "Ìàéäàí" ïåðåòâî-
ðèâñÿ íà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé
öåíòð ãðîìàäÿíñüêîãî ñïðîòèâó àí-
òèäåìîêðàòè÷íîìó ðåæèìó Êó÷ìè. 

Íà Ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ 2004
ðîêó àêòèâ³ñòè "Ìàéäàíó":
- ñòâîðèëè àãåíö³þ ïðÿìî¿ ä³¿ äëÿ
ñïðèÿííÿ ÷åñíèì âèáîðàì;
- îðãàí³çóâàëè íàéá³ëüøó â ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè ãðóïó ç 1400 ì³æíàðîäíèõ
ñïîñòåð³ãà÷³â;

- ðîçðîáèëè ³ ðîçïîâñþäèëè ñîòí³
òèñÿ÷ ³íôîðìàö³éíèõ ëèñò³âîê;
- ïðîâîäèëè äåñÿòêè ãðîìàäÿíñüêèõ
êàìïàí³é; çàîõîòèëè äåñÿòêè òèñÿ÷
ëþäåé äî àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ó âèáîðàõ;
- îðãàí³çóâàëè òà ³íôîðìàö³éíî
ï³äòðèìóâàëè ìîá³ëüí³ ãðóïè ñïî-
ñòåðåæåííÿ "Í³÷íà Âàðòà".

Ï³ñëÿ Ïîìàðàí÷åâî¿ Ðåâîëþö³¿
Ñàéò "Ìàéäàí" ñòàº ³íôîðìàö³éíî-
êîîðäèíàö³éíèì ðåñóðñîì ðîçáóäî-
âè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â Óê-
ðà¿í³. Íàðàç³ Ñàéò "Ìàéäàí" îá'ºä-
íóº òèñÿ÷³ àêòèâ³ñò³â, ïîíàä ÷âåðòü
ì³ëüéîíà ÷èòà÷³â ³ äîïèñóâà÷³â â Óê-
ðà¿í³ ³ â óñüîìó ñâ³ò³.

Ñàéò "Ìàéäàí" íå ìàº âëàñíèê³â ³
íå êîíòðîëþºòüñÿ æîäíîþ ç ïîë³-
òè÷íèõ ñèë.

Ô ó í ä à ì å í ò à ë ü í ³  
ï ð è í ö è ï è  Ì à é ä à í ó

Ïðèíöèï íåíàñèëüñòâà - çàïå-
ðå÷åííÿ áóäü-ÿêîãî íàñèëüñòâà ÿê
ìåòîäó áîðîòüáè.

Ïðèíöèï êîëåêòèâíîãî ë³äåðà -
â³äñóòí³ñòü ôîðìàëüíèõ ë³äåð³â.
Ðîëü ë³äåðà â³ä³ãðàº êîëåêòèâ.

Ïðèíöèï êîï³ëåôòó - â³äîêðåìëå-
í³ñòü ³äå¿ â³ä ëþäèíè.

Ïðèíöèï â³äñóòíîñò³ ìèíóëîãî -
í³õòî íå ìàº ïðàâà âèêîðèñòîâóâàòè
ñâî¿ ìèíóë³ çàñëóãè äëÿ ïðîïàãàíäè
ñâîº¿ òî÷êè çîðó.

Ïðèíöèï Â³äêðèòîãî ìîçêîâîãî
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ - â³äêðè-
òèé äîñòóï äî ìàêñèìàëüíîãî îáñÿ-
ãó ìàéäàí³âñüêî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ïðèíöèï æåðòîâíîñò³ - êîæåí
ìóñèòü ÷èìîñü æåðòâóâàòè çàðàäè
çàãàëüíî¿ ñïðàâè ³ íå ìàº ïðàâà âè-
ìàãàòè ÷îãîñü âçàì³í.

Ïðèíöèï òîëåðàíòíîñò³ - êîæíà
òî÷êà çîðó ìàº ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ.
Êñåíîôîá³ÿ, ðàñèçì, íàö³îíàëüíà,
ðåë³ã³éíà, ³äåîëîã³÷íà òà ³íø³ âèäè
íåòåðïèìîñò³ íà "Ìàéäàí³" îãîëî-
øåí³ "ïåðñîíàìè íîíãðàòà".

Ïðèíöèï íàä³äåîëîã³÷íîñò³ ³ íàäï-
àðò³éíîñò³ - ìè ï³äòðèìóºìî íå îð-
ãàí³çàö³¿ ÷è ³äåîëîã³¿, à êîíêðåòí³ ä³¿.

Ïðèíöèï îïîðè íà âëàñí³ ñèëè -
í³õòî íå çðîáèòü äëÿ íàñ òå, ùî ìè
õî÷åìî, îêð³ì íàñ ñàìèõ.

Ïðèíöèï ³äåéíî¿ çãóðòîâàíîñò³ -
ìîæíà ³ òðåáà ñïåðå÷àòèñÿ ùîäî äå-
òàëåé, àëå íå ìîæíà ñïåðå÷àòèñÿ
ùîäî çàñàä. 

А л ь я н с  г р о м а д я н с ь к и х  а к т и в і с т і в  " М а й д а н "
х т о  м и  є  і  ч о г о  м и  п р а г н е м о
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ООССТТААННООВВИИТТЬЬ  
ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ппееррееввоорроотт   вв   УУккррааииннее!!
Cîáûòèÿ ïîñëåäíèõ äíåé è ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ â

Âåðõîâíîé Ðàäå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî â Óêðàèíå íà÷àëñÿ
è èäåò ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò. Îí ñîñòîèò â òîì,
÷òî, âî-ïåðâûõ, â áàëàíñå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè óñ-
òðàíåíà åå ñóäåáíàÿ âåòâü: çàáëîêèðîâàíà ðàáîòà Êîí-
ñòèòóöèîííîãî Ñóäà, à ñóäû îáùåé þðèñäèêöèè îòñòðà-
íåíû îò ýòîãî ïðîöåññà. Âî-âòîðûõ, èäåò ïîïûòêà óñ-
òðàíèòü îò âëàñòè Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû. Âñå ýòî âìåñòå
ïîçâîëèò ñîñðåäîòî÷èòü âñþ ïîëíîòó âëàñòè â ñòðàíå â
ðóêàõ ÷àñòè äåïóòàòîâ Âåðõîâíîé Ðàäû, òàê íàçûâàå-
ìîé «àíòèêðèçèñíîé êîàëèöèè». Èç òðåõ âåòâåé âëàñòè
îñòàíåòñÿ îäíà, äà è òà áóäåò êîíòðîëèðîâàòüñÿ âñåãî
íåñêîëüêèìè ëèöàìè. Êàê âèäèì, íàëèöî ïîïûòêà èçìå-
íåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà Óêðàèíû ñ äåìî-
êðàòè÷åñêîãî íà àâòîðèòàðíîå, òî åñòü ïîïûòêà ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà.

Îòñòðàíåíèå Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò âëàñòè ïðîèñ-
õîäèò ïîñòåïåííî, â íåñêî-
ëüêî ýòàïîâ, ÷åðåç çàìåíó
ëåãèòèìíûõ ðåøåíèé Âåð-
õîâíîé Ðàäû ïîëèòè÷åñêè
öåëåñîîáðàçíûìè ïîä ëî-
çóíãîì ïðåîäîëåíèÿ êðèçè-
ñà, ãðîçÿùåãî ðàçðàçèòüñÿ â
Óêðàèíå îñåíüþ ýòîãî ãîäà.

Ïåðâûé ýòàï. Ïîäïèñûâàÿ
ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè äå-
ìîêðàòè÷åñêîé êîàëèöèè, Ìî-
ðîç è åãî ôðàêöèÿ è íå ñîáè-
ðàëèñü ðàáîòàòü â íåé. Îíè
âñòóïèëè â íåå ñ ìîøåííè-
÷åñêèìè íàìåðåíèÿìè òîëüêî
äëÿ òîãî, ÷òîáû:

à) ïðåðâàòü òå÷åíèå ìå-
ñÿ÷íîãî ñðîêà íà ñîçäàíèå êîàëèöèè, ïîñëå êîòîðîãî
Ïðåçèäåíò Óêðàèíû èìååò ïðàâî ðîñïóñêà Âåðõîâíîé
Ðàäû;

á) ïîëó÷èòü «ôîðìàëüíîå» ïðàâî íà ïðîâåäåíèå âû-
áîðîâ ñïèêåðà;

â) ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü ïîëèòè÷åñêîãî øàíòàæà
Ïàðòèè ðåãèîíîâ.

Ìîã ëè Ìîðîç ïîëó÷èòü ñîãëàñèå Ïàðòèè ðåãèîíîâ
íà èçáðàíèå åãî ñïèêåðîì áåç ñîçäàíèÿ «ïîìàðàí÷å-
âîé» êîàëèöèè? Êîíå÷íî, íåò. Îá ýòîì íå îäèí ðàç çà-
ÿâëÿëè ðåãèîíàëû. À òåïåðü âñïîìíèòå, êàê ðàñòåðÿí-
íî âûãëÿäåëè ßíóêîâè÷, Àçàðîâ, Êóøíàðåâ, Áîãàòû-
ðåâà ïîñëå îôèöèàëüíîãî îáúÿâëåíèÿ î ñîçäàíèè äå-
ìîêðàòè÷åñêîé êîàëèöèè. Ïëàí Ìîðîçà ñðàáîòàë.

Ðàçâå íå ãîâîðèò î ôèêòèâíîñòè ýòîé êîàëèöèè òî,
÷òî îíà ïðîñóùåñòâîâàëà âñåãî íåñêîëüêî äíåé, à òàê-
æå òî, ÷òî îíà íå ïðèñòóïèëà ê ñâîåé ðàáîòå ïî âûïîë-
íåíèþ êîàëèöèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ïî èçáðàíèþ ñïèêå-
ðà è ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ Âåðõîâíîé Ðàäû, âûäâèæå-
íèþ êàíäèäàòóðû Ïðåìüåð-ìèíèñòðà è âûïîëíåíèþ
Ïðîãðàììû êîàëèöèè. Êîíå÷íî, îíà ìîãëà ðàñïàñòüñÿ,
íî òîëüêî ïîñëå íåóäà÷íîé ðàáîòû. À ýòî ìèíèìóì íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ. Äà, è íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî òàì âñå
áûëî ðàñïèñàíî è ñîãëàñîâàíî. À ðàáîòà ñîçäàííîé
êîàëèöèè äàæå è íå íà÷èíàëàñü.

Âòîðîé ýòàï. Ñ íàðóøåíèåì Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû è
ðåãëàìåíòà Âåðõîâíîé ðàäû ïðîèñõîäèò èçáðàíèå ñïè-
êåðà è ñîçäàíèå, òàê íàçûâàåìîé «àíòèêðèçèñíîé» êîà-
ëèöèè. Çäåñü âåñü ðàñ÷åò ïîñòðîåí íà òîì, ÷òî Êîíñòè-
òóöèîííûé Ñóä çàáëîêèðîâàí, ïîëèòè÷åñêèå îïïîíåíòû
è îáùåñòâåííîñòü áóäóò íàõîäèòüñÿ â ñîñòîÿíèè ãëóáî-
êîãî øîêà îò íåñëûõàííîãî âåðîëîìñòâà, à Ïðåçèäåíò
Óêðàèíû íå ïðåäïðèìåò ýíåðãè÷íûõ ïðîòèâîäåéñòâèé.

Ëóêàâîé ÿâëÿåòñÿ è íàçâàíèå êîàëèöèè «àíòèêðèçèñ-
íàÿ». Òîãî êðèçèñà, ÿêîáû íàñòàâøåãî ñ ïðèõîäîì ê
âëàñòè Ïðåçèäåíòà Â.Þùåíêî, è êîòîðîì òàê ìíîãî ãî-
âîðÿò, â Óêðàèíå íåò. Ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ñåé-
÷àñ íå õóæå, à ëó÷øå ÷åì â 2004 ãîäó. Èíôëÿöèÿ çà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2006ã. ñîñòàâèëà ìåíåå 3%, ïðèðîñò
ÂÂÏ â èþíå ñîñòàâèë áîëüøå 9%. È ýòî ïðèðîñò, ðàñ-
ñ÷èòàííûé ïî ðåàëüíûì îáúåìàì è öåíàì ýêñïîðòà-
èìïîðòà, à íå ïî ôàëüøèâûì êàê â 2004 ãîäó, êîãäà ýê-
ñïîðò çàâûøàëñÿ, çà ñ÷åò ôèêòèâíûõ êîíòðàêòîâ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ âîçâðàòà ÍÄÑ, à èìïîðò çàíèæàëñÿ, çà ñ÷åò
êîíòðàáàíäû è ñìåõîòâîðíûõ ââîçíûõ öåí.

Êîíå÷íî, â Óêðàèíå åñòü ñèñòåìíûé êðèçèñ, îòðèöàòü
ýòîãî íåëüçÿ, íî îí íà÷àëñÿ åùå â 1991 ãîäó è ïðîäîë-
æàåòñÿ äî ñèõ ïîð. È â ýòîì íåò âèíû íûíåøíåé âëàñòè.
Óðîâåíü ÂÂÏ â Óêðàèíå äî ñèõ ïîð ñîñòàâëÿåò îêîëî

65% îò óðîâíÿ 1991ã. Åñëè
îáðàòèòüñÿ, ê òàê íàçûâà-
åìîìó «ìÿñíîìó êðèçèñó»,
î êîòîðîì ÷àñòî ëþáÿò ãî-
âîðèòü, íåîáõîäèìî ñêà-
çàòü, ÷òî ïîãîëîâüå ñêîòà â
Óêðàèíå íåïðåðûâíî ñî-
êðàùàëîñü ñ 1991 äî 2005
ãîäà è óìåíüøèëîñü çà ýòîò
ïåðèîä â íåñêîëüêî ðàç.

Òðåòèé ýòàï. Âåðõîâíàÿ
Ðàäà óòâåðæäàåò ßíóêîâè-
÷à Ïðåìüåð-ìèíèñòðîì áåç
ïðåäñòàâëåíèÿ Ïðåçèäåí-
òà. Å.Êóøíàðåâ îá ýòîì ÿñ-
íî ñêàçàë, ÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ
÷èñòîé ôîðìàëüíîñòüþ è

Âåðõîâíàÿ Ðàäà óòâåðäèò ßíóêîâè÷à Ïðåìüåð-ìèíèñ-
òðîì è áåç ïðåäñòàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû. Êàê
âèäèòå, äëÿ íèõ ïîëîæåíèÿ Êîíñòèòóöèè - ïóñòûå ôîð-
ìàëüíîñòè. È åñëè îíè ñòàëè íà ýòîò ïóòü, òî îíè ïîé-
äóò ïî íåìó äî êîíöà. Ïîñëå ýòîãî íà óëèöû Êèåâà âû-
éäóò ñòîðîííèêè ßíóêîâè÷à, èç çäàíèÿ Êàáèíåòà Ìè-
íèñòðîâ âûãîíÿò Ïðàâèòåëüñòâî Åõàíóðîâà è åãî ìåñòî
çàõâàòèò «íîâàÿ âëàñòü». È ïðåâðàòèòñÿ Óêðàèíà â Ìà-
ëîðîññèþ-Áåëîðóññèþ.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü: âñå, ÷òî â ïîñëåäíèå äíè ñî-
âåðøåíî â Âåðõîâíîé Ðàäå, ÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî íå-
çàêîííûì, à óæå ïîòîì íåêîíñòèòóöèîííûì. Èìååòñÿ
ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà, â êîòîðîì îí ðàçúÿñ-
íÿåò, ÷òî Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ðàññìàòðèâàåò ñîîòâåò-
ñòâèå çàêîíîâ, ïðèíèìàåìûõ Âåðõîâíîé Ðàäîé, Êîíñòè-
òóöèè Óêðàèíû, à èñïîëíåíèå âûñøèìè îðãàíàìè âëà-
ñòè Êîíñòèòóöèè êàê çàêîíà ïðÿìîãî äåéñòâèÿ è äðóãèõ
çàêîíîâ äîëæíû ðàññìàòðèâàòü ñóäû îáùåé þðèñäèê-
öèè. Ïðåöåäåíò ýòîãî óæå åñòü, êîãäà Âåðõîâíûé Ñóä
ïðèçíàë èòîãè 2-ãî òóðà âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû â
2004 ãîäó íåçàêîííûìè.

×òî â ýòîé ñèòóàöèè ìîæíî ñäåëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû
â çàðîäûøå îñòàíîâèòü ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò?

1. Îáðàòèòüñÿ â Âåðõîâíûé Ñóä Óêðàèíû î ðàññìîò-
ðåíèè ìîøåííè÷åñòâà ôðàêöèè ÑÏÓ ïî ñîçäàíèþ äå-
ìîêðàòè÷åñêîé êîàëèöèè, ïðèçíàíèè ýòîé êîàëèöèè
ôèêòèâíîé è ïðèçíàíèè íåçàêîííûìè âñåõ äåéñòâèé
Âåðõîâíîé Ðàäû ïîñëå ñîçäàíèÿ äåìîêðàòè÷åñêîé êî-
àëèöèè è, òàê íàçûâàåìîãî åå «ðîñïóñêà».

Èç ýòîãî áóäåò ñëåäîâàòü, ÷òî ïàðëàìåíòñêàÿ êîàëè-
öèÿ â Âåðõîâíîé Ðàäå íå áûëà ñîçäàíà â ñðîê, â íàñ-
òîÿùåå âðåìÿ åå íåò è Ïðåçèäåíò Óêðàèíû èìååò ïðà-
âî ðîñïóñêà Âåðõîâíîé Ðàäû.

Èëëþñòðàöèÿ ñ  www. l ive journal .com

Çàê³í÷åííÿ íà ñòîð.5
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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.

17.07.2006
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Украинская политика для чайников. 
Том первый.

Îñòàëèñü âû íè ñ ÷åì, è ýòî îäíîçíà÷íî.
Âàø çîîïàðê çàêðûò, è íåò ïóòè íàçàä...

Íî ìû ïîéäåì âïåðåä, âñå ñëîæèòñÿ óäà÷íî.
Âïåðåä, äðóçüÿ! – Êóäà? – Íà ìÿñîêîìáèíàò!

ÊÂÍ «Êîììàíäîñ», Îäåññà

Ãëàâà 1.
«Âñå îíè îäèíàêîâûå».

Âñå îíè îäèíàêîâûå.
Íåò, ÷åì-òî îíè, êîíå÷íî, îòëè÷àþò-

ñÿ. Êàê ìèíèìóì, öâåòîì ñèìâîëèêè.
Èëè, íàïðèìåð, ãäå-òî áîëüøå ïðèÿò-
íûõ ëþäåé, à ãäå-òî ìåíüøå, ãäå-òî áî-
ëåþò çà "Øàõòåð", à ãäå-òî - çà Êëè÷êî.
Íî, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, íàøè îðãàíèçî-
âàííûå ïîëèòè÷åñêèå ãðóïïèðîâêè îò-
ëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà ïðèìåðíî òàê
æå, êàê êîìïàíèÿ UMC îò «Êèåâñòàðà».
Ó îäíîé ëîãîòèï ôèîëåòîâî-îðàíæå-
âûé, à ó äðóãîé – áåëî-ãîëóáîé.

Âñïîìíèì èñòîðèþ. Â ñâîå âðåìÿ
êîìïàíèÿ UMC ïðèøëà íà óêðàèíñêèé
ðûíîê ñ îäíîé-åäèíñòâåííîé öåëüþ:
ñðóáèòü êàê ìîæíî áîëüøå áàáëà. È
äåëàëà ýòî âåñüìà óñïåøíî. Ïîìíèòå
çîëîòûå âðåìåíà, äåâÿíîñòûå ãîäû?
Ìèíóòà - äîëëàð, òðóáêà – òûñÿ÷ó äîë-
ëàðîâ. Ïàëüöû âååðîì.

Ïîòîì íà óêðàèíñêîì ðûíêå ïîÿâè-
ëàñü êîìïàíèÿ «Êèåâñòàð». ×òî õàðàê-
òåðíî, ïðèøëà îíà ñ òîé æå ñàìîé
öåëüþ: ñðóáèòü ïîáîëüøå áàáëà ñ æè-
òåëåé Óêðàèíû. ×òî è óñïåøíî äåëàåò
ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü.

Áåçóñëîâíî, îíè î÷åíü ðàçíûå, ôèðìà
UMC è êîìïàíèÿ «Êèåâñòàð». È ôèíàí-
ñîâûå âîçìîæíîñòè ó íèõ ðàçíûå, è
êëèåíòñêàÿ áàçà, è âíóòðåííÿÿ ñòðóê-
òóðà. ß óæå íå ãîâîðþ î ëîãîòèïàõ è
ðåêëàìíûõ ëîçóíãàõ - òóò óæ âîîáùå,
íè÷åãî îáùåãî. Íî öåëü ó îäíîé è äðó-

ãîé – ñîâåðøåííî îäèíàêîâàÿ: «ïîëó÷å-
íèå ïðèáûëè», à ïî-ïðîñòîìó – ñðóáà-
íèå áàáëà. È ñïîñîá çàðàáîòêà îäèí è
òîò æå: ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ìîáèëü-
íîé ñâÿçè. Â ýòîì ñìûñëå âñå ìîáèëü-
íûå îïåðàòîðû àáñîëþòíî îäèíàêîâû.

Áûâàþò, ïðàâäà, è èñêëþ÷åíèÿ. Åñòü
òàêèå îïåðàòîðû, êîòîðûå, êàê è âñå
îñòàëüíûå, ïðèøëè, ÷òîáû ñðóáèòü áà-
áëà. Ïðàâäà, äåëàþò îíè ýòî, ñêàæåì
ìÿãêî, íåòðàäèöèîííûìè ìåòîäàìè.

Íàïðèìåð, ñîòðóäíèêè "îòäåëà ïî ðà-
áîòå ñ êëèåíòàìè" òàêèõ îïåðàòîðîâ
çàïðîñòî ìîãóò ïîäæå÷ü äâåðü êâàðòè-
ðû äîëæíèêà-íåïëàòåëüùèêà. Õîòÿ â
ìîè ïëàíû íå âõîäèëî ñòàíîâèòüñÿ
«äîëæíèêîì-íåïëàòåëüùèêîì», òàêèå
«òðàäèöèè âåäåíèÿ áèçíåñà» ìíå êàê-
òî íå ïî äóøå. È ÿ âûáðàë UMC.

Íî ìû îòâëåêëèñü. Òàê âîò, íàøè ïî-
ëèòèêè îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà ïðè-
ìåðíî òàê æå, êàê UMC îòëè÷àåòñÿ îò
«Êèåâñòàðà» èëè, ñêàæåì, îò DCC.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû ê ãëàâå 1.
1. ×òî èìåííî ïîäæèãàëè çëîñòíûì

íåïëàòåëüùèêàì ñïåöèàëèñòû îäíîãî
ìîáèëüíîãî îïåðàòîðà?

2. Êàêîãî öâåòà ëîãîòèï êîìïàíèè
«Áèëàéí»? Íàðèñóéòå.

3. Çà÷åì ïðèøëà íà óêðàèíñêèé ðû-
íîê ôèðìà UMC? À «Êèåâñòàð»?

Ãëàâà 2.
Ïîëèòèêà â Óêðàèíå – 

ýòî áèçíåñ.
Ïîëèòèêà â Óêðàèíå – ýòî áèçíåñ.
Äà åùå êàêîé! Âû äàæå íå ïðåäñòàâ-

ëÿåòå: çàïàäíûå áèçíåñìåíû è ìå÷òàòü
íå ìîãóò î ðåíòàáåëüíîñòè, êîòîðóþ äà-
åò äåïóòàòñêèé ìàíäàò èëè ìèíèñòåð-
ñêîå êðåñëî. Êàêîìó-íèáóäü íàðêîáàðî-
íó äàæå íå ñíèëñÿ óðîâåíü ðåíòàáåëü-
íîñòè áèçíåñà ïîä íàçâàíèåì «ñóäüÿ
ïåðâîé èíñòàíöèè». Íè îäèí áðàêîíüåð
çà âñþ æèçíü ôèçè÷åñêè íå íàâîðóåò
ñòîëüêî, ñêîëüêî ïîèìååò ïðîñòîé çàìå-
ñòèòåëü ìèíèñòðà ýêîëîãèè è îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ýòî â Àìåðèêå äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü
ñàìûì áîãàòûì ÷åëîâåêîì, íóæíî áûòü
ïðåçèäåíòîì êîìïàíèè «Ìàéêðîñîôò».
Ó íàñ, â Óêðàèíå, äëÿ òîãî, ÷òîáû òàê

æå ñêàçî÷íî ðàçáîãà-
òåòü, íóæíî ñòàòü äå-
ïóòàòîì. Èëè ìèíèñ-
òðîì. Ëó÷øå - ïðåçè-
äåíòîì. Â êðàéíåì
ñëó÷àå, êóìîì ïðåçè-
äåíòà.

Àñòðîíîìè÷åñêóþ
ïðèáûëüíîñòü ïîëè-
òè÷åñêîãî áèçíåñà íà-
øåé âëàñòè îáåñïå-
÷èâàëà å¸ ïîëíàÿ ìî-
íîïîëèÿ. Ïðåäñòàâüòå
ñåáå òîðãîâêó ñåìå÷-
êàìè, êîòîðàÿ ïðîäàåò
èõ îäíà íà âåñü îã-
ðîìíûé áàçàð. Ýòî æ
êàêèå âîçìîæíîñòè
ïîÿâëÿþòñÿ. Ïî ãðèâ-
íå çà ñòàêàí – è íå
ìåíüøå! À òî è çà
ïîëòîðû. À âñå ïîòî-
ìó, ÷òî - ìîíîïîëèÿ!

Êàê è âñå ìîíîïîëèñòû, íàøè ïðàâè-
òåëè áåç çàçðåíèÿ ñîâåñòè îáäèðàëè
«êëèåíòîâ», òî åñòü íàñ ñ âàìè, êàê ëèï-
êó. Åñòåñòâåííî, âëàñòü ñëåäèëà çà òåì,
÷òîáû íèêòî ÷óæîé íå ëåç â èõ âëàñò-
íûé «îãîðîä», ïðèñòàëüíî è òùàòåëüíî.
Ñ ïîòåíöèàëüíûìè «íàðóøèòåëÿìè ìî-
íîïîëèè» áîðîëèñü ïî-ðàçíîìó: êîãî-òî
âçðûâàëè, êîãî-òî ñàæàëè, êîãî-òî, êàê
ãîâàðèâàë Ë.Êó÷ìà, "ïîäâåøèâàëè çà
ÿéöà", êîãî-òî ïðîñòî ïîêóïàëè, ïðåä-

ëîæèâ íåáîëüøîå òåïëîå ìåñòå÷êî âíó-
òðè âëàñòíîé ìîíîïîëèè, ÷òîáû íå âû-
ñîâûâàëñÿ è íå íàðóøàë Ñèñòåìó.

Êîíêóðåíòîâ âëàñòü íå ëþáèò. À âîò
ñâîé íàðîä, ñâîåãî, â ïðÿìîì ñìûñëå,
êîðìèëüöà è ïîèëüöà – ïðîñòî îáîæàþò.
Íå âåðèòå? À âåäü òàê îíî è åñòü. Êîãäà
âëàñòü èìóùèå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî íåæíî
ëþáÿò ñâîé íàðîä (òîò ñàìûé, êîòîðûé
îáäèðàþò, êàê ëèïêó) - îíè ãîâîðÿò ýòî
àáñîëþòíî èñêðåííå. À èíà÷å, êàê ìîæ-
íî íå ëþáèòü áóòåðáðîä ñ èêðîé, êî-
òîðûé Âû ñúåäàåòå ñåãîäíÿ íà çàâòðàê?

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû ê ãëàâå 2.
1. Ïî÷åì ñåìå÷êè íà áàçàðå?
2. Çà ÷òî èìåííî, ïî ñëîâàì Êó÷ìû,

ïîäâåøèâàëè òåõ, êòî õîòåë ïîäîðâàòü
ìîíîïîëèþ íà âëàñòü?

3. Êàê ìîæíî íå ëþáèòü áóòåðáðîä ñ
èêðîé, êîòîðûé Âû ñúåäàåòå ñåãîäíÿ íà
çàâòðàê? Íàðèñóéòå.

Ãëàâà 3.
Ïî÷åìó äåïóòàòû áüþò

äðóã äðóãó ìîðäû?
Ïî÷åìó äåïóòàòû áüþò äðóã äðóãó

ìîðäû? 
Ïîòîìó ÷òî âûøåë ó íèõ íåáîëüøîé

îáëîì.
Òóò òàêàÿ èñòîðèÿ. Ðåáÿòà ïðèøëè â

Ðàäó, ÷òîáû çàíÿòüñÿ ñâîèì ïðèâû÷íûì
áèçíåñîì – êîíâåðòèðîâàòü ñâîè äåïó-
òàòñêèå ìàíäàòû â áàáëî. Áèçíåñ ñàìûé
îáû÷íûé, íè÷åì, êðîìå óðîâíÿ ïðèáû-
ëè, íå îòëè÷àþùèéñÿ, íàïðèìåð, îò
òîðãîâëè ñåìå÷êàìè íà áàçàðå. Ñíà÷àëà
– âëîæåíèå (çà âñå â ìèðå ïðèõîäèòñÿ
ïëàòèòü, è äåïóòàòñêèé ìàíäàò – íå èñ-
êëþ÷åíèå), ïîòîì – âîçâðàò äåíåã ñ õî-
ðîøèì íàâàðîì.

È âîò ðåáÿòà, èçðÿäíî âëîæèâøèåñÿ
âî âðåìÿ âûáîðîâ, ïîëó÷àþò ìàíäàòû.
Ïðèõîäÿò â çàë çàñåäàíèé, à òàì – îïà!
×òî çà áîòâà? Êîíêóðèðóþùàÿ ôèðìà?!

Ðåáÿòà èñêðåííå ïîëàãàëè, ÷òî èñêëþ-
÷èòåëüíîå ïðàâî îáäèðàòü êëèåíòîâ
(ãðàæäàí Óêðàèíû) äàðîâàíî èì Áîãîì
è ïðèíàäëåæèò èì íàâå÷íî. Îäíàêî íå
ïîíÿëè îíè, ÷òî â ðåçóëüòàòå ñîáûòèé íà
Ìàéäàíå íå òîëüêî Þùåíêî ñòàë ïðå-
çèäåíòîì, íî è ïîÿâèëèñü íåêèå çà÷àòêè
òîãî, ÷òî âî âñåì ìèðå íàçûâàåòñÿ «ïî-
ëèòè÷åñêîé êîíêóðåíöèåé». È òóò îíà –
áàö! – è âûñêî÷èëà, è íàëîìàëà ðåáÿòàì
âñþ ìàëèíó. Âîò âåäü íåçàäà÷à...

À òåïåðü ïðåäñòàâüòå ñèòóàöèþ: òîð-
ãîâêà ñåìå÷êàìè ïðèõîäèò íà áàçàð è
âèäèò íà ñâîåì ïðèâû÷íîì, äàâíî íàñè-
æåííîì òåïëîì ìåñòå òàêóþ æå ñàìóþ
áàðûøíþ ñ òàêèì æå ñàìûì òîâàðîì.
×òî îíà äåëàåò â ïåðâóþ î÷åðåäü? Ïðà-
âèëüíî, íà÷èíàåò êðè÷àòü «ãåâîëò!» è
öåïëÿåòñÿ êîíêóðåíòêå â âîëîñû.

Èìåííî ýòî ìû è íàáëþäàåì â ñåãîä-
íÿøíåé Âåðõîâíîé Ðàäå.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû ê ãëàâå 3.
1. ×åì îòëè÷àåòñÿ òîðãîâëÿ äåïóòàò-

ñêèìè ïîëíîìî÷èÿìè îò òîðãîâëè ñå-
ìå÷êàìè? Íàðèñóéòå.

2. Êóäà èìåííî öåïëÿåòñÿ êîíêóðåíò-
êå áàçàðíàÿ òîðãîâêà? À äåïóòàò îò
ôðàêöèè ñîöèàëèñòîâ?

3. Ïî÷åìó äåïóòàòû Âåðõîâíîé Ðàäû
ñ óòðà òàêèå íåðâíûå?

Ôîòî Àííè Àíäð³ºâñüêî¿, “Óêðà¿íñüêà Ïðàâäà”   www.pravda.com.ua
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Ãëàâà 4.
Íó, äîïóñòèì. À ÷òî áóäåò â

Ðàäå äàëüøå?
Íó, äîïóñòèì. À ÷òî áóäåò â Ðàäå

äàëüøå?
Ïîñëå òîãî, êàê áàçàðíûå òîðãîâêè

óñòàþò òÿãàòü äðóã äðóãà çà âîëîñû,
îíè ïðåêðàùàþò ýòî äåëàòü. Íèêîãäà
åùå áàçàðíûå òîðãîâêè íå òÿãàëè äðóã
äðóãà çà âîëîñû âå÷íî.

Òàê ÷òî ïîáüþò íàøè äåïóòàòû äðóã
äðóãó ôèçèîíîìèè â Ðàäå è ñòàíóò äó-
ìàòü, êàê æèòü äàëüøå.

À äàëüøå - åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ.
Âàðèàíò 1. Îäíà òîðãîâêà îòîðâåò

äðóãîé êëîê âîëîñ, îáçîâåò «ïðÀñòèòó-
òêîé», ðàçáðîñàåò âñå åå ñåìå÷êè, ïî-
òîï÷åò èõ íîãàìè è âûãîíèò íàõàëêó ñ
ïîçîðîì. Ïîñëå ÷åãî, êàê è ðàíüøå, áó-
äåò ïðîäàâàòü ñâîè ñåìå÷êè ïî ãðèâíå
çà ñòàêàí, à òî è äîðîæå – ïî ïîëòîðà,
ñî çëîñòè.

Ðàíüøå, ãîäó ýòàê â 1998-ì, ýòîò âà-
ðèàíò áûë ñàìûì âåðîÿòíûì. Â òå äè-
êèå äîèñòîðè÷åñêèå âðåìåíà, êàê òî÷íî
ïîäìåòèë Äàðâèí, âûæèâàë ñèëüíåé-
øèé. Ïðè íûíåøíåé ñèòóàöèè â ñòðàíå
è â ìèðå, ó÷èòûâàÿ òå èçìåíåíèÿ, êî-
òîðûå ïðîèçîøëè â Óêðàèíå â ïîñëåä-
íèå ãîäû, òàêîé âàðèàíò ðàçâèòèÿ ñî-
áûòèé ìàëîâåðîÿòåí.

Âàðèàíò 2. Òîðãîâêè áóäóò äîëãî
ïûõòåòü, ðóãàòüñÿ, òîëêàòüñÿ è îáçûâà-
òüñÿ. Ïîòîì óñòàíóò è ñÿäóò çà ñòîë ïå-
ðåãîâîðîâ. Ïîñëå íåñêîëüêèõ ðàóíäîâ
îíè äîãîâîðÿòñÿ, ÷òî îäíà èç íèõ áóäåò
òîðãîâàòü ñåìå÷êàìè âîçëå ìÿñíîãî
êîðïóñà (òàì áîãàòàÿ êëèåíòóðà), à
âòîðàÿ – âîçëå ìîëî÷íîãî (òàì áîëüøå
íàðîäó). Ïîîáåùàþò äðóã äðóãó íå íà-
ðóøàòü ãðàíèöó, íåõîðîøèìè ñëîâàìè
íå ðóãàòüñÿ è çà âîëîñû äðóã äðóãà íå
äåðãàòü. Ïîñëå ýòîãî â òå÷åíèå ìíîãèõ
ëåò áóäóò æèòü äîâîëüíî-òàêè ìèðíî è
ñ÷àñòëèâî, ïðîäàâàòü ñåìå÷êè ïî ãðèâ-
íå çà ñòàêàí, êàê è ðàíüøå, à òî è äîðî-
æå – ïî ïîëòîðà, äëÿ êîìïåíñàöèè óïó-
ùåííîé ïðèáûëè.

Â ýêîíîìèêå ýòî íàçûâàåòñÿ «àíòè-
êîíêóðåíòíûé ñãîâîð» è ïðåñëåäóåòñÿ
ïî çàêîíó. Â ñîâðåìåííîé óêðàèíñêîé
ïîëèòèêå ýòî íîñèò íàçâàíèå «øèðî-
êàÿ êîàëèöèÿ» (øèðêà). Äëÿ òîðãîâöåâ
ñåìå÷êàìè ýòî ñàìûé âûãîäíûé, â äàí-
íîì ðàñêëàäå, âàðèàíò. Ïîýòîìó îòî-
âñþäó çâó÷àò ïðèçûâû: «äàâàéòå âåñòè
ñåáÿ öèâèëèçîâàííî», «ïðîâåäåì êîí-
ñóëüòàöèè», «ñÿäåì çà ñòîë ïåðåãîâî-
ðîâ», «îáúåäèíèì âñå ñåìå÷êîòîðãî-
âûå ñèëû ñòðàíû», «ñïàñåì îòå÷åñò-
âåííóþ ñåìå÷êîïðîäàþùóþ ýêîíîìè-
êó». Öåëü ïðîñòàÿ: ñîõðàíèòü ïðåæíèé
óðîâåíü ïðèáûëè: (ãðèâíà çà ñòàêàí) è
îáåñïå÷èòü ðîñò ÂÂÏ (ïóòåì ïëàâíî-
ãî, ïî 12% â ãîä, ðîñòà öåí íà ñåìå÷êè,
äî óðîâíÿ ïîëóòîðà ãðèâåí).

Âàðèàíò 3. Òîðãîâêè áóäóò äîëãî ðó-
ãàòüñÿ, ïîêà íå óñòàíóò. Êîãäà íà äðàêè
è ïåðåãîâîðû ñèë áîëüøå íå îñòàíåò-
ñÿ, îíè ðàçîéäóòñÿ ïî ñâîèì ïðèëàâ-
êàì è íà÷íóò òîðãîâàòü êàæäàÿ ñâîèìè
ñåìå÷êàìè, èçðåäêà îáìåíèâàÿñü ðóãà-
òåëüñòâàìè.

Òóò ó ïîêóïàòåëåé âîçíèêíåò öåëûé
ðÿä âîïðîñîâ:

- ó êîãî èç òîðãîâîê ñåìå÷êè âêóñíåå

è ëó÷øå ïîæàðåíû?
- ó êîãî ñòàêàí áîëüøå?
- êòî îïðÿòíåå è ó êîãî ðóêè ÷èùå?
- è, íàêîíåö: ó êîãî öåíà íèæå?
Êîðî÷å, âåñåëîé è áåççàáîòíîé æèç-

íè ó òîðãîâîê áîëüøå íå áóäåò. À êóñîê
õëåáà ïîáîëüøå è ñëîé ìàñëà íà íåì
ïîòîëùå áóäåò êàê ðàç ó òîé, êîòîðàÿ
áîëüøå ïîíðàâèòñÿ ïîêóïàòåëÿì, òî
åñòü íàì ñ âàìè.

Íàïîìíèì: êîãäà ìîáèëüíàÿ ñâÿçü â
Óêðàèíå áûëà ìîíîïîëèåé UMC, ìè-
íóòà ðàçãîâîðà ñòîèëà îäèí äîëëàð.
Ïîòîìó ÷òî æàäíûå áûëè. Ïîòîì, êîãäà
ïîÿâèëàñü íå ìåíåå æàäíàÿ êîìïàíèÿ
«Êèåâñòàð», (êîòîðàÿ, êàê ìû ïîìíèì,
íè÷åì îñîáî îò UMC íå îòëè÷àåòñÿ),
öåíà óïàëà ðàç â äåñÿòü, à çîíà ïîêðû-
òèÿ óâåëè÷èëàñü ðàç â ñòî. Çà ÷òî èì
áîëüøîå ïîòðåáèòåëüñêîå ñïàñèáî.

Ýòî íàçûâàåòñÿ «êîíêóðåíöèÿ». Íà
áàçàðå – ýêîíîìè÷åñêàÿ, à â Âåðõîâíîé
Ðàäå – ïîëèòè÷åñêàÿ.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû ê ãëàâå 4.
1. Äîëãî ëè áóäóò êðè÷àòü è öàðàïà-

òüñÿ áàçàðíûå òîðãîâêè? À äåïóòàòû
Âåðõîâíîé Ðàäû?

2. Êàê èìåííî áóäåò íàçûâàòüñÿ êîà-
ëèöèÿ, åñëè äåïóòàòû äîãîâîðÿòñÿ, ÷òî
«ðåãèîíû» áóäóò ïðîäàâàòü ñåìå÷êè
òîëüêî âîçëå ìÿñíîãî êîðïóñà, à «îðàí-
æåâûå» - âîçëå ìîëî÷íîãî? Ïî÷åì òî-
ãäà áóäåò ñòàêàí ñåìå÷åê?

3. È âñå-òàêè, ïî÷åìó äåïóòàòû Âåð-
õîâíîé Ðàäû ñ óòðà òàêèå íåðâíûå?
Íàðèñóéòå.

Ãëàâà 5.
Ïî÷åìó ìû ïðîòèâ «øèðêè»

(øèðîêîé êîàëèöèè)?
Ïî÷åìó ìû ïðîòèâ «øèðêè» (øèðî-

êîé êîàëèöèè)?
Ïîòîìó ÷òî «øèðêà» - ýòî äàæå õóæå,

÷åì ìîíîïîëèÿ.
Äóìàåòå, ìîíîïîëèñòîì áûòü ïðèÿò-

íî? À âåäü ìîíîïîëèñòà ìîæåò îáèäåòü
êàæäûé. Â ìîíîïîëèñòà âñå òû÷óò
ïàëüöàìè. Ìîíîïîëèñòó âñå âðåìÿ íî-
ðîâÿò óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûå öåíû è
áëîêèðîâàòü åãî ëè÷íûå ñ÷åòà â øâåé-
öàðñêèõ áàíêàõ. Â êîíöå êîíöîâ, ê ìî-
íîïîëèñòó ÷àñòåíüêî ïðèõîäèò Àíòè-
ìîíîïîëüíûé Ñîâåò Åâðîïû (äîêëàä-
÷èêè Âîëüâåíä è Ñåâåðèíñåí) è íà âåñü
ìèð øóìÿò î òîì, ÷òî îí – ìîíîïîëèñò.
È âñå ýòî ïðèõîäèòñÿ òåðïåòü. È ðàäè
÷åãî – ðàäè êàêîé-òî ãðèâíû, íó, ìàê-
ñèìóì, ïîëóòîðà, çà ñòàêàí?

Òî ëè äåëî øèðêà! Êîíêóðåíöèÿ? –
åñòü. Ìîíîïîëèÿ íà âëàñòü? – äà íè Áî-
æå ìîé. Âîò, ïîæàëóéñòà, ãîñïîæà Ñå-
âåðèíñåí, ïîñìîòðèòå ñàìè. Ýòî çàïàä,
çäåñü òîðãóþò ñåìå÷êàìè ïî ãðèâíå çà
ñòàêàí ïîä îðàíæåâûìè ôëàãàìè. Âîò
çäåñü, ïðîéäåìòå, ÷óòü âîñòî÷íåå – òà-
êèå æå ñàìûå ñåìå÷êè, ïî òîé æå ñàìîé
öåíå, íà ÷èñòåíüêîì ïðèëàâêå â áåëî-
ãîëóáûõ òîíàõ. Êàê âèäèòå, ïîëíàÿ ñâî-
áîäà, òèøèíà, ñïîêîéñòâèå, åäèíñòâî
íàöèè è áóðíûé ðîñò ýêîíîìèêè. Êñòà-
òè, ïî ïðîãíîçàì ýêîíîìèñòîâ, öåíà ñå-
ìå÷åê ê êîíöó ãîäà íå ïðåâûñèò ïîëó-
òîðà ãðèâåí çà ñòàêàí…

Äëÿ òîðãîâîê ñåìå÷êàìè, êîòîðûå
ïîäíàòóæèëèñü, âëåçëè â äîëãè è âñå-
òàêè êóïèëè ñåáå äåïóòàòñêèå ìàíäàòû,
«øèðêà» (øèðîêàÿ êîàëèöèÿ), ïðè êîòî-
ðîé áóäåò «âñå ïîäåëåíî», â íûíåøíåé
ñèòóàöèè áûëà áû ïðåäåëîì ìå÷òàíèé.

Íî ìû ñ âàìè – íå òîðãîâêè èç çàëà
çàñåäàíèé Âåðõîâíîé Ðàäû. Íàì øèðêà
íå íóæíà, íàì â ýòîé ñòðàíå æèòü è êó-

øàòü ýòè ñàìûå ñåìå÷êè. Ïîýòîìó íà-
øà ïåðâîî÷åðåäíàÿ öåëü è çàäà÷à – ïîä-
äåðæàíèå ñêëàäûâàþùåéñÿ â ñòðàíå
ñèñòåìû ïîëèòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè.

Ïî÷åìó?
Íó, âî-ïåðâûõ, òîëüêî òàê òîðãîâêè

ñòàíóò îáðàùàòü âíèìàíèå íà òî, íà-
ñêîëüêî ÷èñòûå ó íèõ ðóêè. Âî-âòîðûõ,
íèêóäà îíè íå äåíóòñÿ: íà÷íóò äàâàòü
ñêèäêè, ïðîâîäèòü ðåêëàìíûå àêöèè,
ïðèâëåêàòü ïîñòîÿííóþ êëèåíòóðó, è
äàæå âûïîëíÿòü èíäèâèäóàëüíûå çàêà-
çû («à ìíå, ïîæàëóéñòà, ïîæàðüòå áåç
ñîëè, õîðîøî?»). Â-òðåòüèõ, ó íàñ ñ Âà-
ìè ïîÿâèòñÿ âûáîð: èëè ñëåãêà ïåðåæà-
ðåííûå, íî ïî òðèäöàòü êîïååê, èëè
íîðìàëüíûå, íî ïî ïÿòüäåñÿò.

Íî íå ýòî ãëàâíîå. Ãëàâíîå íà÷íåòñÿ
ïîòîì.

Åñëè íå áóäåò ìîíîïîëèè íà âëàñòü è
âñÿêèõ ñãîâîðîâ íàïîäîáèå «øèðîêîé
êîàëèöèè», ïðèáûëüíîñòü âëàñòíîãî
áèçíåñà (ïðåâðàùåíèÿ âëàñòè â áàáëî)
íà÷íåò ïàäàòü è ñòðåìèòüñÿ ê íóëþ.
Ýòî çàêîíû êîíêóðåíöèè, à îíè, êàê è
çàêîíû ïðèðîäû, íåóìîëèìû.

Ìû æèâåì â ðåàëüíîì ìèðå è äàåì
ñåáå îò÷åò, ÷òî «âëàñòü» áóäåò áèç-
íåñîì âî âñå âðåìåíà. Îäíàêî ðàíî èëè
ïîçäíî âîçíèêíåò ñèòóàöèÿ, êîãäà ðåí-
òàáåëüíîñòü ýòîãî áèçíåñà ñïóñòèòñÿ ñ
íûíåøíèõ çàîáëà÷íûõ âûñîò âëàñò-
íîãî Îëèìïà è ñòàíåò ñîïîñòàâèìîé ñ
äðóãèìè áèçíåñàìè. Âîò òîãäà ïåðåä
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû âñòàíåò âî-
ïðîñ: à åñòü ëè ñìûñë èíâåñòèðîâàòü
äåíüãè â íàðäåïîâñêèé ìàíäàò? Ìî-
æåò, âëîæèòü èõ âî ÷òî-òî áîëåå ïðè-
áûëüíîå? Íàïðèìåð, â íåäâèæèìîñòü?
Â ðàçðàáîòêó ìèêðîïðîöåññîðîâ? Âî
÷òî-íèáóäü ýêçîòè÷åñêîå, íàïðèìåð, â
ñòðîèòåëüñòâî ñåòè ôèðìåííûõ ëîòêîâ
ïî òîðãîâëå ñåìå÷êàìè íà âñåõ êðóï-
íåéøèõ ðûíêàõ ñòðàíû?

Êîãäà âëàñòü ïåðåñòàíåò áûòü ñàìûì
ïðèáûëüíûì â ñòðàíå áèçíåñîì, íàñ
æäóò íå òîëüêî ñåìå÷êè ïî òðèäöàòü
êîïååê. Íà÷íóòñÿ êà÷åñòâåííûå èçìå-
íåíèÿ. Ïîÿâÿòñÿ øàíñû, ÷òî â Ðàäó íà-
êîíåö ïðèäóò ëþäè, êîòîðûå óìåþò
ïðèäóìûâàòü è ïðèíèìàòü õîðîøèå çà-
êîíû. Òî åñòü – çàíèìàòüñÿ ïðÿìûìè
äåïóòàòñêèìè îáÿçàííîñòÿìè, à íå
òîëüêî êîíâåðòèðîâàòü âëàñòü â áàáëî.

À íà ñåãîäíÿ ãëàâíîå – ïî äóðîñòè íå
ñîãëàñèòüñÿ íà «øèðîêóþ êîàëèöèþ».
Øèðêà – îíà òàêàÿ. Îäèí ðàç ïîääàëñÿ
óãîâîðàì, óêîëîëñÿ, ïîëó÷èë êàéô, à
ïîòîì – òÿæåëåéøàÿ ëîìêà. Ëåò íà
äåñÿòü. Âû ýòîãî õîòèòå?

Íàðêîòèêè – ýòî çëî. 
Ñêàæè øèðêå "íåò"!

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû ê ãëàâå 5.
1. Òî ëè äåëî øèðêà?
2. Êàêèå ëþäè ðàíî èëè ïîçäíî ïðè-

äóò â Âåðõîâíóþ Ðàäó? À êàêèå íå
ïðèäóò?

3. ×òî èìåííî Âû ñêàæåòå íàðêî-
òèêàì? Íàðèñóéòå. Âîçüìèòå ðèñóíîê ñ
ñîáîé íà ìèòèíã íà Ìàéäàíå. Òîëüêî
òàê Âàøó òî÷êó çðåíèÿ óçíàþò òîðãîâ-
êè ñåìå÷êàìè èç Âåðõîâíîé Ðàäû è åå
îêðåñòíîñòåé.

Ñïàñèáî.
12.07.2006
Àâòîð áëàãîäàðèò ã-íà Ëîçèíó-Ëî-

çèíñêîãî è ã-æó Òàòüÿíó Ìîíòÿí çà
ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåííûå ìûñëåâè-
ðóñû è äðóãóþ íåîöåíèìóþ ïîìîùü â
ñîçäàíèè äàííîãî ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

Сергей Дибров
Украинская политика 

для чайников.
Том первый. Окончание.
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Îëåêñàíäð Ïèëèïåíêî:

Р ічниця  взяття Бастил і ї .  Варто  знати.
Хто пам’ятає такі прізвища як Лафайєт, „брати Лам�

оти”, „всесильний Латур�Мобур”?? Мабуть, ніхто (ок�
рім чуваків, які зарубаються по історії Франції 18�го
століття). А між тим, це прізвища найвидніших „героїв
Бастилії”, тобто перших правителів, які прийшли до
влади внаслідок Великої буржуазної революції.

Зате ми гарно пам’ятаємо імена Робесп’єра, Данто�
на, Марата. Це люди, які прийшли до влади на четвер�
тий рік після взяття Бастилії, на другий рік після прого�
лошення республіки, а також після відставки шостого
чи сьомого з „революційних” та „ко�
аліційних” урядів.

Влітку 1789 року народ Франції,
розлючений намірами Короля здійс�
нити черговий заколот та поширити
владу, розтрощив Бастилію – сим�
вол дворянської диктатури.

Дворяни тих часів вели себе так
само, як наші „олігархи”. В них були
величезні маєтки, що будувалися не
капіталістичним шляхом (зароблян�
ня коштів), а відбиранням грошів у
„низького сословія”. Вони мали дур�
ні привілеї – наприклад, всі решта
уступали їм дорогу, навіть якщо екі�
паж зупинився посеред тракту, і при
тому знімали капелюхи.

А ще всі вони були ДЕПУТАТАМИ.
Після скидання Короля Францію

очолив банкір на ймення Неккер
(хто зараз його пам’ятає? А тоді він
був символом революції!). Нерішучий, лояльний до
Короля, лише через несистемні обставини він посва�
рився із оточенням, і до самого кінця був і залишався
дворянином, хоча й вдавав з себе буржуа.

Неккер був фактично відсторонений від влади ...
внаслідок справжнісінької політичної реформи. Він
довго ще формально продовжував очолювати Фран�
цію, але робив це переважно з сусідньої Швейцарії,
де в пана Неккера були маєтки та сім’я. Цьому панові
пощастило чи не найбільше за всіх – він пережив не
тільки всіх революціонерів та контрреволюціонерів, а
навіть самого Наполеона.

Починаючи з перших місяців революції, на Сході
Франції почали повставати провінції. Бунти чинили
дворяни, які так і не второпали, що за нового устрою
всі їхні міфічні „дідівські права” на землі та живих лю�
дей будуть неминуче знищені.

Франція тих часів не була єдиною нацією. Тільки
внаслідок революції французький народ став єдиним.
А тоді – були провансальці, норманці, пихаті бургун�
ди, гарячі гасконці та свідомі валонці. Всі вони скла�
дали більш ніж 50% населення.

Навіть в самому Парижі часів короля серед знаті не
було модним розмовляти рідною мовою – перевага
надавалася австрійському діалекту, звідки, до речі,
була критична чисельність чиновників. Жили вони чо�
мусь не в Австрії, а у Франції, не забуваючи при тому
демонструвати зневагу до всього французького.

Перший уряд, який взяв владу – цілком складався з
„ліберальних дворян”. То були такі ж самі дворяни,
тільки їм дісталося менше королівської ласки, ніж фа�
воритам. Серед них було дві течії – роялісти та орлеа�
ністи. Перші хотіли замінити скинутого короля кимось
з його братів, а другі – представником бокової дина�
стії, Орлеанської. Серед них не було жодного, хто б
уявляв собі за реальність Республіку та Демократію.
Казали, що народ не має на це клепки в голові, що
має правити так звана „еліта”. (До речі, саме з тих
часів до нас докочував цей снобістський термін).

Скинутий король мав надію на повернення. Йолоп
не розумів, що найкраще, що він міг зробити – це
втекти кудись назавжди. Він навіть не вивіз ані сім’ю,

ані капітали за кордон. Одні кажуть, що йому не дали,
інші вважають, що він був впевнений що бабло зна�
добиться в межах країни. (Є навіть версія, що він був
такий благородний, ги�ги).

Кульмінацією був французький „майдан” – на площі
перед версальським палацом народ взяв в облогу
королівські маєтки. Переляканий король з’явився на
балконі в червоному ковпаку – це було щось на
кшталт  помаранчевої стрічки, символ революції.

Тоді ж з’явилася нова „еліта” на чолі з харизматич�
ним, показово революційним ...
маркізом, тобто чистокровним дво�
рянином, який вдався до революції,
погано уявляючи її наслідки. Його
звали Лафайєт, і він був героєм не�
давньої Американської революції.

Не можна не згадати й такого „ви�
датного” лідера перших років Рево�
люції, як барон Мірабо. Це був бли�
скучий оратор і не менш таланови�
тий мародер: починаючи з першого
дня Бастилії і до самої смерті Міра�
бо багатів, забираючи майно в дво�
рян, що програли.

Але це не заважало панові Мірабо
вести таємне листування: з Коро�
лем, в якого він прохав вибачень за
тимчасові незручності; та з уряда�
ми Австрії і Англії, у яких він вимагав
скоріше напасти на Францію та
придушити революцію.

Доля цього найвидатнішого зрадника склалася ці�
каво: він раптом помер, ще у лаврах героя Франції,
аж потім було знайдено його листування. І тіло не�
гідника було викинуто з Пантеону героїв.

Але де ж славетні Робесп’єр, Марат та Дантон?
Вони ще „не при справах”.

Максимільєн Робесп’єр, відомий адвокат, не прим�
кнув до жодної партії. Марат – журналіст, автор газе�
ти „Друг Народу”. Дантон – бізнесмен, який навіть не
одразу збагнув, що в країні щось почалося, бо був
зайнятий терміновою відправкою товару. А “перший
комуніст” Бабьоф, що був очевидцем першої крові
перед Бастилією, нажахано писав дружині: „Влада,
замість того аби зробити нас м’якими, перетворила
нас на варварів”.

Втім, перші уряди Франції були поміркованими.
Партія, яка прийшла тоді до влади, звалася Фельяни.
Ці хлопці, звичайно, теж були дворянами, і тому їм
здавалося блюзнірством, коли народ вимагав ска�
сування дворянства.

Нова опозиція – вчорашні прибічники Короля – по�
чала об’єднуватися, і всілякі розбіжності між рояліста�
ми та орлеаністами вже здавалися їм зайвими. Кори�
стуючись небувалою свободою слова, вони наробили
купу журналів та газет (а ще вчора нищили ЗМІ, як
шкідливих комах!). У своїх газетах вони волали на всю
Європу про дикі репресії проти них, хоча тоді їх ще
ніхто не чіпав. В них позабирали хіба що шмат доходів
та маєтків, які були вкрадені занадто вже нахабно.

А революційні уряди підтримували – спочатку –
справжні революціонери, тобто народ та буржуазія. В
них були власні клуби які, тоді вважали „занадто ради�
кальними”� Кордильєри, монтаньяри та жирондисти.
Мали вони таку наївну думку, що всіх дворян та попів
треба позбавити ВСІХ привілеїв. Дворяни як з правля�
чої партії, так і з опозиції лише посміювалися та тихе�
нько крутили пальцем біля скроні.

Ситуація в революційній Франції почала мінятися ...
завдяки зовнішньому втручанню.Росія, Австрія, Іспа�
нія – абсолютні монархії – мали досить слушне зане�
покоєння щодо „експорту революції” та „поганого
прикладу” на своїх власних теренах. 
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ВАЖЛИВО: Франція тоді вважалася дуже слабкою
державою з хріновою армією, хлипкою економікою та
розмежованим за релігією та мовами населенням.
Тому сусідні імперії готувалися не до оборони від
Французів, а до швидкого нападу, взяття Парижу та
повернення Короля. (Якби хтось прокрутив їм кадри з
майбутніх Європейських походів французької армії
років за десять, вони б мабуть довго реготали).

Отож нічтоже сумняшеся сусідні імперії почали готу1
ватися до вторгнення. Вони купували шпигунів в Па1
рижі, фінансували заворушення в провінціях. За намі1
рами, прикордонні французи мали самі внести на
своїх руках окупантів та з словами „Вибач, Людовіко1
вич, ти був правий” схилитися під рукою Короля.

Але сталося не як гадалося. Уряд дворян1фельянів
традиційно недооцінював зовнішню погрозу. А також
кепсько боровся проти внутрішньої контрреволюції.
Справа дійшла до того, що на другий рік революції
прибічники короля – роялісти та орлеаністи – запла1
нували та мало не здійснили заколот.

Вони були настільки впевнені, що схопили бога за
бороду, що навіть не дочекалися вторгнення окупан1
тів – мабуть, не хотіли ділитися виграшем з чужинця1
ми. Але в них сталася катастрофа на ім’я Варенн. Не в
міру свідомий та пильний міліціонер при перших фор1
мальних ознаках зради арештував Короля (той хотів
втекти до повстанців).

Після того народ почав виходити на вулиці та кара1
ти. Саме тоді тільки смерть зберегла депутата1зрад1
ника Мірабо від суду або самосуду.

Але фельяни, що були у владі, спробували припини1
ти народний гнів. Бо насправді псевдо1революційна
„еліта” дворян була плоть від плоті та кров від крові
своїх „опонентів” 1 зрадників.

І сталася катастрофа під назвою Марсово поле –
акурат на другу річницю революції. Фельяни, ці нібито
революціонери, які ледь не втратили владу та знову
отримали її від повсталого народу, надумали загнати
“бидло” назад в стійла. 17 липня 1791 року народна
демонстрація, яка вимагала суду над „непідсудним”
Королем, була розстріляна з гармат.

Після цього уряд втратив будь1яку легітимність,
парламент було розпущено і у вересні 1791 запрова1
джено нову, демократичну Конституцію.

Новий парламент був частково буржуазним, част1
ково дворянським. Перших презентувала купа партій
(Кордильєри, монтаньяри, жирондисти; вперше з’яв1
илися якобінці); других – „відмита” партія фельянів.
Між ними почалися сварки.

Цього разу вороги – занепокоєні імперії – вирішили
не чекати, а напасти. 20 квітня 1792  (революція йшла
вже третій рік) Австрія та Прусія почали вторгнення.
Росія профінансувала кампанію, але участі не брала.

Аби якось замаскувати інтервенцію, наперед були
виставлені невеликі загони з людей, яких розшукува1
ли за кримінальні злочини, зроблені ще за Короля.

Уряд фельянів не міг добре воювати. Армія не слу1
халася, багато генералів потай або явно співчували
інтервентам. Народ вимагав зробити нові отряди до1
бровольців, фельяни не робили цього, бо боялися (і
недаремно), що потім ці отряди ударять по їхньому ж
урядові. Перші невдачі – неготовність до війни та
анархія в армії – призвели до відставки фельянів, і
більше ми про них не почуємо, бо ці „герої революції”
були нікчемами і ніколи себе більше не проявили).

Новий уряд – перший справді буржуазний – очоли1
ли жирондисти. Це були видатні популісти, вони гар1
но відчували настрої народу та мали намір опиратися
саме на нього. Жирондисти випустили звернення
„Батьківщина в небезпеці!”. Народ почав співати
щойно написану „Марсельєзу”.

Молодий майбутній дипломат Талейран тоді поглу1
зував з реваншистів: „Вони нічого не забули та нічого
не навчилися”. Він був правий – голова окупантів Гер1

цог Брауншвейг оприлюднив лист до Короля (той вже
був під фактичним арештом) з пропозицією перехо1
дити до наступаючих.

Після того народ Короля просто „розірвав”. Відмаз1
ки вже не проходили, а уряд жирондистів не бачив
сенсу захищати його від власного народу.

10 серпня у Франції було нарешті проголошено
РЕСПУБЛІКУ. Тоді це був вкрай радикальний устрій –
фактично він був тільки у Швейцарії та Америці, най1
прогресивніших країнах того часу.

Після того до відкритих ворогів Франції приєднала1
ся не тільки Росія. Демократичні Англія та Нідерлан1
ди, які деякий час симпатизували французьким по1
діям, все ж таки були монархіями – і Франція опини1
лася у повному ворожому колі.

Здавалося, що тепер у Франції немає іншого вибору
як здатися – „неможливо воювати одному проти всіх!”
казали злорадні контрреволюціонери.

Але народ Франції обрав інший варіант. На подив та
несподіванку всіх, Франція почала перемагати – і ви1
рішила наступати на сусідів, аби народ за народом
визволяти Європу від імператорів. Війська французів
захопили всю Європу, та встановили власні режими у
всіх країнах, окрім Англії та Росії. 

Далі у Франції перебували при владі:
1 жирондисти, які почали наступ та підняли народ;
1 якобінці, які провели радикальні реформи та запро1
вадили терор;
1 термідоріанці, які знову зосередилися на зовнішніх
наступах на сусідів;
1 директорія, яка марно намагалася підняти економіку 
1 консули, які почали блискучі реформи;
1 імператор Наполеон Бонапарт

Коли шокована Європа після 201річних спроб на1
решті розгромила Францію, емігранти повернулися
до влади. Навіть Короля поновили – рідного брата за1
гиблого. Але тоді феодальні порядки були вже вщент
зруйновані, і спроби повернути історію назад вияви1
лися марними.

Франція внаслідок революції на ціле століття стала
наймогутнішою та найпрогресивнішою державою
Європи. Може, й світу, бо Америка від неї відставала.
Після революції французькі етнічні групи утворили
єдину Французьку Націю. 

Офіційна французька мова до революції використо1
вувалася для судів та інших канцелярських справ,
через що була заповнена канцелярізмами, запози1
ченнями з інших мов (англійська та німецька вважали1
ся чомусь „прогресивнішими”), старовинними лати1
нізмами. Не доживши до революції, гуманіст Руссо з
обуренням писав: „Мені здається, що чиновники нав1
мисно паплюжать французьку, щоб громадянин їх ні1
коли не розумів”.

Після революції мовне питання відпало, бо вожді
сходу та заходу, півдня та півночі користувалися на1
родними говірками, з яких протягом життя „наполе1
онівського” покоління повстала дивна, гарна та вкрай
оригінальна ново1французька. Вже на початку нового
століття французькою почали захоплюватися в інших
країнах, а в Росії серед дворян стало модним хизу1
ватися незнанням російської на користь французької,
яка стала мовою бомонду.

Релігійні роздраї французів (католики1ватиканці, ка1
толики1авіньонці, галлікани, гугеноти) були подолані
... шляхом фатальних помилок уряду. Спочатку спро1
бували, відокремивши церкву від держави, зробити
єдину „нову католицьку” церкву. Потім зрівняли в пра1
вах всі церкви. Потім заборонили церкви взагалі  та
запровадили атеїзм. Далі був культ „Верховного Бо1
жества”, яке швидко перейменували на „Вищий Ро1
зум”. За 20 років таких експериментів релігійно1цер1
ковна ідентичність французьких провінцій була геть
зруйнована, і вже за Наполеона ніхто тим питанням не
переймався.

Îëåêñàíäð Ïèëèïåíêî: Р і ч н и ц я  в з я т т я  Б а с т и л і ї .  В а р т о  з н а т и .
Ïðîäîâæåííÿ. Ïî÷àòîê íà ñòîð. 8
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Осиковий кілок для вибивання клину

Ôàêò ïîÿâè íà øïàëüòàõ
îñòàííüîãî ÷èñëà “Äçåðêàëà
Òèæíÿ” (ñòîð.3) ñòàòò³ Ñåð-
ã³ÿ Ðàõìàí³íà “Êóäè íå êèíü
– âñþäè êëèí…” ñàì ïî ñîá³
íå º ÷èìîñü åêñòðàîðäèíàð-
íèì ÷è áîäàé çäàòíèì ïîäè-
âóâàòè. Áà á³ëüøå – öå ïîâ-
í³ñòþ âêëàäàºòüñÿ â äèñêóðñ
“àäâîêàòà äèÿâîëà”, â ÿêîìó
ùå ç òèõ ÷àñ³â, êîëè â óêðà-
¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ³, ïðî-
ñòè Ãîñïîäè, ïîë³òèêóì³, âè-
ðóâàëè ñòðàñò³ äîâêîëà îä³-
îçíî¿ “ïîë³òðåôîðìè”, â³ëü-
íî ³ êîìôîðòíî ïî÷óâàëàñÿ
(íà ì³é ñóá’ºêòèâíèé ñìàê)
çãàäàíà ãàçåòà.

Îäíàê âðàõîâóþ÷è àâòî-
ðèòåò âèäàííÿ ³ éîãî âïëèâ
íà ôîðìóâàííÿ ïîçèö³é ³ äó-
ìîê ó “öåíòðàõ ïîë³òè÷íîãî
âïëèâó”, ð³âíî ÿê ñïåöèô³êó
ìîìåíòó, ìàòåð³ÿë ïàíà Ðàõ-
ìàí³íà íå ìîæíà ñïðèéíÿòè
³íàêøå, í³æ ïîñòð³ë (ñàìî-
÷èííèé ÷è ³íñï³ðîâàíèé, àëå
òî÷íî – äîáðå ïðîäóìàíèé)
ç ãàðìàòè ãîëîâíîãî êàë³áðó
ïî àðãóìåíòàõ ³ ñïîä³âàííÿõ
òèõ, õòî:

à) ââàæàº íåëåã³òèìíèì
ñòâîðåííÿ îðãàí³çîâàíèì
ïîë³òè÷íèì óãðóïîâàííÿì
“Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â”, êîìóí³ñòà-
ìè òà “ïîìîðîæåíèìè” ñîö³-
ÿë³ñòàìè ò.çâ. “àíòèêðèçîâî¿
êîàë³ö³¿” ï³ñëÿ îáðàííÿ ãðî-
ìàäÿíèíà Ìîðîçà Î.Î. íà
ïîñàäó ãîâîðóíà (speaker) ÷è
òî ïàê ãîëîâè íàøîãî êâàç³-
ïàðëàìåíòó (÷è òî ïàê Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè) òà/àáî

á) âèñòóïàº çà ðîçïóñê
Ïðåçèäåíòîì Þùåíêîì çà-
çíà÷åíîãî çàêîíîäàâ÷îãî, ç
äîçâîëó ñêàçàòè, îðãàíó ó
ðàç³ íåñôîðìóâàííÿ îñòàí-
í³ì ïðîòÿãîì âñòàíîâëåíîãî
Êîíñòèòóö³ºþ òåðì³íó.

Â³äòàê àâòîð öèõ ðÿäê³â

çìóøåíèé íà ê³ëüêà ãîäèí
çàëèøèòè âóëè÷íî-ìàéäàíí³
òóðáîòè ³ ïîâåðíóòèñÿ äî
ïèòàíü ïðàâà, à ðàäøå – äî
ïðàâà çâåðíóòèñÿ, àäæå íà
ìîº ïåðåêîíàííÿ àðãóìåíòè
øàíîâàíîãî ìíîþ ïàíà Ðàõ-
ìàí³íà ìàþòü, íà æàëü, äî
ïðàâà ïðèáëèçíî òàêèé ñàìå
ñòîñóíîê, ÿê ïðîôôåñîð Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷ äî ïîáóäîâè â
Óêðà¿í³ ïðàâîâî¿ äåðæàâè òà
ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñó-
ñï³ëüñòâà, Îëåêñàíäð Ìîðîç
– äî ïîë³òè÷íî¿ ïðèíöèïîâî-
ñòè, à Ïåòðî Ñèìîíåíêî – äî
çàõèñòó ïðàâ òðóäÿùèõ.

Îòæå, ðîçãëÿíåìî àðãóìå-
íòè ïàíà Ðàõìàí³íà ï³ä
ïðàâíè÷îþ ëóïîþ ³ ïðè
ñâ³òë³ ãðîìàäÿíñüêî¿ çàö³êà-
âëåíîñò³:

1. Ïîðóøåííÿ ðåãëàìåíòó
ÂÐÓ ïðè ñòâîðåíí³ êîàë³ö³¿
(ùîäî íåîáõ³äíîñòè ïîïå-
ðåäíüîãî, çà 10 äí³â, ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî âèõ³ä ç êîàë³ö³¿
áóäü-ÿêî¿ ¿¿ ñêëàäîâî¿) íå º
ñóòòºâèì. “Âèçíàòè ð³øåííÿ
íåëåã³òèìíèì, íåçàêîííèì ³
òèì á³ëüøå íåêîíñòèòóö³éí-
èì íà ï³äñòàâ³ ïîðóøåííÿ
Ðåãëàìåíòó íå ìîæíà. Îñ-
ê³ëüêè Ðåãëàìåíò – íå çàêîí.
² ç ïîãëÿäó çàêîíîäàâñòâà ³
Êîíñòèòóö³¿, éîãî íå ³ñíóº.
Ïîðóøåííÿ Ðåãëàìåíòó ìî-
æóòü áóòè õ³áà ùî ïðåäìå-
òîì ðîçãëÿäó ðåãëàìåíòíîãî
êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè”.

Òàê, Ðåãëàìåíò Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè (âñóïåðå÷, äî
ðå÷³, ÷àñòèí³ äðóã³é ñò.19
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, àëå öå
âæå ³íøà, õî÷à ³ äîòè÷íà, òå-
ìà) íå º çàêîíîì, íå º çàêî-
íîäàâ÷èì àêòîì. Àëå ÷àñòè-
íà ï’ÿòà ñò.83 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî “ïîðÿ-
äîê ðîáîòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè âñòàíîâëþºòüñÿ
Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà
Ðåãëàìåíòîì Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè”. Àíàëîã³÷íî,
÷àñòèíà âîñüìà – “çàñàäè
ôîðìóâàííÿ, îðãàí³çàö³¿ ä³-
ÿëüíîñò³…êîàë³ö³¿ äåïóòàò-
ñüêèõ ôðàêö³é âñòàíîâëþ-
þòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà-
¿íè òà Ðåãëàìåíòîì Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè”. Îòæå, íå
ï³äëÿãàº ñóìí³âó (à ÿêùî
òîé ñóìí³â âèíèêàº, òî â³í –
â³ä ëóêàâîãî, ùî ñåáå âèÿâ-
ëÿº ³ ó ôîðì³ ïðàâîâîãî íå-
â³ãëàñòâà ³ ó ôîðì³ ïðàâîâî-
ãî í³ã³ë³çìó, ³ ó ôîðì³ “ïî-
ë³òè÷íî¿ äîö³ëüíîñòè”), ùî
âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåí³

íîðìè Îñíîâíîãî Çàêîíó,
ïîðóøåííÿ Âåðõîâíîþ Ðà-
äîþ ñâîãî Ðåãëàìåíòó º ïî-
ðóøåííÿì ïðîöèòîâàíèõ
íîðì Êîíñòèòóö³¿. Ïîðóøó-
âàòè Êîíñòèòóö³þ íåãàðíî,
õòîñü áåðåòüñÿ ñïåðå÷àòèñÿ?
Îñîáëèâî – êîëè ïðàâîïî-
ðóøíèê – çàêîíîäàâ÷èé îð-
ãàí ÷è òî éîãî “êîàë³ö³éíèé”
êàâàëîê.

2. “Ó âèïàäêó ç îáðàííÿì
Ìîðîçà [ãîâîðóíîì – Î.Ñ.]
ñïðàâä³ ìàëî ì³ñöå ïîðóøåí-
íÿ Ðåãëàìåíòó: ñåñ³ÿ ïðîãî-
ëîñóâàëà çà ïðîäîâæåííÿ
ïëåíàðíîãî äíÿ íå äî îá³äó, à
ï³ñëÿ. Òà ç ïîãëÿäó Êîíñòè-
òóö³¿, öå íå º çëî÷èíîì”.

Äèâ.âèùå ïðî Êîíñòèòó-
ö³þ òà Ðåãëàìåíò. ßê íà ì³é
ñìàê, òî â³äíåäàâíà (òà ÷è
â³äíåäàâíà?) ïðèä³ëÿòè ãð-
íó Ìîðîçó Î.Î. ñïåö³ÿëüíó
óâàãó çíà÷èëî áè ðîáèòè éî-
ìó çàáàãàòî ÷åñò³. Ìîðîç
ñê³í÷èâñÿ. Â³äëèãà.

3. Ïðåçèäåíò íå ìîæå â³ä-
ìîâèòèñÿ âíåñòè íà çàò-
âåðäæåííÿ Âåðõîâíîþ Ðà-
äîþ êàíäèäàòóðó ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà, çàïðîïîíîâàíîãî
“êîàë³ö³ºþ”.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 9 ÷àñòè-
íè ïåðøî¿ ñò.106 Êîíñòèòó-
ö³¿ Ïðåçèäåíò “âíîñèòü çà
ïðîïîçèö³ºþ êîàë³ö³¿ äåïó-
òàòñüêèõ ôðàêö³é ó Âåðõî-
âí³é Ðàä³ Óêðà¿íè, ñôîðìî-
âàíî¿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 83
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïîäàí-
íÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ Âåðõî-
âíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè Ïðå-
ì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè â
ñòðîê íå ï³çí³øå í³æ íà
ï’ÿòíàäöÿòèé äåíü ï³ñëÿ
îäåðæàííÿ òàêî¿ ïðîïîçè-
ö³¿”. ×è º öå ³ìïåðàòèâíîþ
âèìîãîþ, íåóíèêíåííèì
îáîâ’ÿçêîì Ïðåçèäåíòà ïî-
ãîäèòèñÿ ç ïåâíîþ êàíäèäà-
òóðîþ ³ íåìèíó÷î âíåñòè
â³äïîâ³äíå ïîäàííÿ äî Ðà-
äè? Àæ í³ÿê. Îñê³ëüêè:

à) ² ïðîöèòîâàíà íîðìà, ³
÷àñòèíà âîñüìà ñò.83 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè êàæå ïðî “ïðî-
ïîçèö³þ”. Ò³, õòî íå ðîçóì³º
ñåíñó ñëîâà “ïðîïîçèö³ÿ”, º
â³ëüíèìè çâåðíóòèñÿ äî âå-
ëèêîãî òëóìà÷íîãî ñëîâíèêà
äåðæàâíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.

á) Ò³, õòî íå ðîçóì³º äåð-
æàâíó óêðà¿íñüêó ìîâó, ìà-
þòü (à ³íø³ - ôàêóëüòàòèâíî)
çâåðíóòè óâàãó, ùî ïðîöèòî-
âàíà íîðìà ï.9 ÷àñòèíè ïåð-
øî¿ ñò.106 îáóìîâëþº –
“ñôîðìîâàíî¿ â³äïîâ³äíî äî

ñò.83 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”.
Â³äòàê (äèâ ï.1 âèùå) – ³
â³äïîâ³äíî äî Ðåãëàìåíòó,
êîòðèé áóëî ïîðóøåíî.

â) Íå ³ñíóº êîíñòèòóö³éíî¿
íîðìè àáî íîðìè çàêîíó
(ïðîõàííÿ ó êîíòåêñò³ ïå-
ðå÷èòàòè ÷àñòèíó äðóãó
ñò.19 Êîíñòèòóö³¿), êîòðà çî-
áîâ’ÿçóâàëà áè ãëàâó äåðæà-
âè ïîãîäèòèñÿ ç “ïðîïîçè-
ö³ºþ”. Ãëàâà äåðæàâè – íå
ïîøòàð. Ìîæëèâî, òàêîæ,
õòîñü êîëèñü ÷óâ ïðî ñèñòå-
ìó ñòðèìàíü ³ ïðîòèâàã. Íà
ì³é ïîãëÿä, ÷àñ çãàäàòè.

ã) Êîíñòèòóö³ÿ, äî ðå÷³,
ïðÿìî íå ïåðåäáà÷àº ïðàâîâ³
íàñë³äêè â³äõèëåííÿ Ïðå-
çèäåíòîì “çàïðîïîíîâàíî¿”
êàíäèäàòóðè, òîìó ºäèíå,
ùî çàëèøèòüñÿ “êîàë³ö³¿” ó
òàêîìó ðàç³ çà óìîâè çáåðåæ-
åííÿ ÂÐÓ – öå àïåëþâàòè äî
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó. Ïî-
ïåðåäíüî éîãî ñôîðìóâà-
âøè. À â÷àñíèì (³ ñïîä³âà-
íèì) ïðèïèíåííÿì ïîâíî-
âàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Ïðå-
çèäåíò ïîçáàâèòü åêñ-äåïó-
òàò³â òàêî¿ ìîæëèâîñò³.

4. “Íå ïðèâîäÿ÷è ñóää³â
ÊÑ äî ïðèñÿãè, Âåðõîâíà
Ðàäà 5-ãî ñêëèêàííÿ íå ïî-
ðóøóº àí³ çàêîíîäàâñòâà, àí³
òèì á³ëüøå Êîíñòèòóö³¿. À
îò ïðåçèäåíò (öå ñëîâî ïà-
íîì Ðàõìàí³íèì ïèøåòüñÿ
íå òàê, ÿê ó Êîíñòèòóö³¿, à ç
ìàëî¿ ë³òåðè), âèìàãàþ÷è
â³ä íå¿ öüîãî, çìóøóº ïàðëà-
ìåíòàð³â ïîðóøóâàòè Îñí-
îâíèé Çàêîí”, áî

- “ïðèâåäåííÿ ñóää³â ÊÑ
äî ïðèñÿãè íà çàñ³äàíí³ Ðà-
äè – öå âèìîãà íå Îñíîâíî-
ãî Çàêîíó, à çàêîíó ïðîô³ëü-
íîãî. Ó Êîíñòèòóö³¿ ïðî öå
íå ñêàçàíî í³÷îãî”;

- “çàêîí ïðî ÊÑ ïåðåä-
áà÷àº òåðì³í, ïðîòÿãîì ÿêî-
ãî ñóää³ ìàþòü áóòè ïðèâåä-
åí³ äî ïðèñÿãè. Òåðì³í öåé
äàâíî ìèíóâ, à òîìó ïðèâî-
äèòè äî ïðèñÿãè äåïóòàòàì
íåìà êîãî”.

Ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè, ³í-
øèì ñóá’ºêòàì çâåðíåííÿ äî
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó àáñî-
ëþòíî áàéäóæå, ç ÿêèõ ì³ð-
êóâàíü ÷è òî ï³äñòàâ Âåð-
õîâíà Ðàäà íå äàº ìîæëèâî-
ñò³ Ñóäó â³äíîâèòè ñâîþ ä³-
ÿëüí³ñòü, íå ïðèçíà÷àþ÷è
“ñâî¿õ” ñóää³â ³ íå ïðèâîäÿ-
÷è äî ïðèñÿãè âñ³õ ñóää³â.
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Íàòîì³ñòü çàëèøàºòüñÿ
ôàêòîì, ùî Êîíñòèòóö³ÿ ³ì-
ïåðàòèâíî ïåðåäáà÷àº íàÿâ-
í³ñòü â óêðà¿íñüê³é ïðàâîâ³é
ñèñòåì³ òàêî¿ ëàíêè ÿê Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä ³ ãàðàíòóº
(ìåí³, âàì, Ïðåçèäåíòó, ïàíó
Ðàõìàí³íó òîùî) ïðàâî çâåð-
íåííÿ äî ÊÑ. ßêùî ÿ íå çà-
áóâ, òî ñàêðàëüíèì çíàííÿì
ïðî òå, ùî ïðàâàì êîðåñïîí-
äóþòü îáîâ’ÿçêè, íàä³ëÿþòü
íà ïåðøîìó êóðñ³ þðèäè÷-
íèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â. Â³äòàê, [ñàìîöåíçóðî-
âàíî] ïîâåä³íêà ìàíäàòîíî-
ñö³â ñòîñîâíî ÊÑ º íå ò³ëüêè
âåðõîì ïîë³òè÷íîãî öèí³çìó,
à ùå ³ áðóòàëüíèì, çóõâàëèì
ïðàâîïîðóøåííÿì. Íà ìîþ
äóìêó – óçóðïàö³ºþ âëàäè ó
ïðÿìîìó ñåíñ³ öüîãî ñëîâà.
Äî ðå÷³, ïðàâîïîðóøåííÿ
áåç â³äïîâ³äàëüíîñò³ áóòè íå
ïîâèííî.

Ñòîñîâíî òåçè ïðî “íåìà
êîãî ïðèâîäèòè äî ïðèñÿãè”.
ª êîãî. Ñóää³â, ëåã³òèìíî
ïðèçíà÷åíèõ Ïðåçèäåíòîì
òà ç’¿çäîì ñóää³â. Ïðîïóùåí-
íÿ ì³ñÿ÷íîãî òåðì³íó – òî
äåôîëò ñàìå ç áîêó Ðàäè. Äå-
ôîëò ïåðåä ñóääÿìè, ïåðåä
Ïðåçèäåíòîì, ïåðåä ç’¿çäîì
ñóää³â, ïåðåä ãðîìàäÿíàìè.
Òî õòî êîìó ßíóêîâè÷?

5. Ïðåçèäåíò íå ìàº ïðàâà
ðîçïóñòèòè ÂÐÓ, îñê³ëüêè
“ñòàòòÿ 90 Êîíñòèòóö³¿ ïå-
ðåäáà÷àº: ïðåçèäåíò (ç ìàëî¿
ë³òåðè, ÿê âæå çàçíà÷àëîñÿ –
Î.Ñ.) ìàº ïðàâî ðîçïóñòèòè
ïàðëàìåíò, ÿêùî íîâèé óðÿä
íå ñôîðìîâàíèé óïðîäîâæ
60 äí³â ï³ñëÿ â³äñòàâêè ïî-
ïåðåäíüîãî”, à 25-ãî òðàâíÿ
ÊÌÓ, çã³äíî ç³ 115-îþ ñòàò-
òåþ Êîíñòèòóö³¿, “ñêëàâ
ïîâíîâàæåííÿ” ïåðåä Âåð-
õîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè.

Íà ïåðøèé ïîãëÿä, ó öüîìó
âèïàäêó àðãóìåíòàö³ÿ ïàíà
Ðàõìàí³íà âèãëÿäàº íàéñåð-
éîçí³øîþ. Ä³éñíî, ïóíêò äðó-
ãèé ñòàòò³ 90 Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè êàæå ïðî ïðàâî ãëàâè
äåðæàâè äîñòðîêîâî ïðèïè-
íèòè ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìå-
íòó ó âèïàäêó, ÿêùî “ïðîòÿ-
ãîì ø³ñòäåñÿòè äí³â ï³ñëÿ
â³äñòàâêè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè íå ñôîðìîâàíî ïåð-
ñîíàëüíèé ñêëàä Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè”, à ó ïóíê-
òàõ ñòàòò³ 115 Êîíñòèòóö³¿
âæèâàºòüñÿ ÿê òåðì³í “â³ä-
ñòàâêà” (âíàñë³äîê â³äñòàâêè

Ïðåì’ºð-Ì³í³ñòðà Óêðà¿íè
àáî ïðèéíÿòòÿ Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ Óêðà¿íè “ðåçîëþö³¿
íåäîâ³ðè”) òàê ³ òåðì³í “ñêëà-
äåííÿ ïîâíîâàæåíü”.

Îäíàê ïåðøèé ïîãëÿä íå
çàâøå º íàéîá’ºêòèâí³øèì, à
ôîðìàëüíèé ï³äõ³ä - íå çàâ-
øå ïðàâèëüíèì. Ñåðã³é Ðàõ-
ìàí³í ìàº ïðàâî öüîãî íå çíà-
òè, îäíàê îêð³ì ôîðìàëüíîãî
òëóìà÷åííÿ ïðàâîâèõ íîðì
êîðèñíî çàñòîñîâóâàòè é ³íø³
ñïîñîáè, çîêðåìà ñïåö³ÿëüíî-
þðèäè÷íèé òà òåëåîëîã³÷íèé.
Î÷åâèäíî, ùî íåçàëåæíî â³ä
âèêîðèñòàíîãî òåðì³íó â îáîõ
çàçíà÷åíèõ ó ñò.115 Êîíñòè-
òóö³¿ âèïàäêàõ éäåòüñÿ ïðî
äåëåã³òèì³çàö³þ óðÿäó, ïðî
çàê³í÷åííÿ éîãî ïîâíîâàæåíü.

Ôîðìóâàííÿ ñêëàäó Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çà
Êîíñòèòóö³ºþ, òèì÷àñîâî
(spero!) ñïîòâîðåíîþ “ïîë³ò-
ðåõâîðìîþ”, ïåðåáóâàº ó êî-
ìïåòåíö³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè, â³ðí³øå – óòâîðåí-
íÿ, çâàíîãî “êîàë³ö³ºþ”. Íå-
çäàòí³ñòü Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè âèêîíàòè ñâ³é îáî-
â’ÿçîê ùîäî ñòâîðåííÿ óðÿ-
äó, çàì³íè “íàï³âäåëåã³òè-
ì³çîâàíîãî” ñêëàäåííÿì ïîâ-
íîâàæåíü Êàá³íåòó íà òîé,
êîòðèé ìàº (ïðèíàéìí³ òåî-
ðåòè÷íî) â³äïîâ³äàòè âåê-
òîðó íàðîäíîãî âîëåâèÿâ-
ëåííÿ, âèñëîâëåíîìó íà âè-
áîðàõ, íå ò³ëüêè º îçíàêîþ
íåñïðîìîæíîñò³, àëå ³ âçàãà-
ë³ ïðÿìèì çàïåðå÷åííÿì íà-
ðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó – àäæå
ó ïðîòèëåæíîìó âèïàäêó ìè
ìàºìî âèçíàòè ìàðíîòí³ñòü
âèáîð³â ÿê òàêèõ – “ãîëîñóé
íå ãîëîñóé…”, à âñå îäíî
çàëèøàþòüñÿ “â.î.” (çà âåð-
ñ³ºþ Ðàõìàí³íà – íà íåîáìå-
æåíèé òåðì³í). Òàêèé ï³äõ³ä
äå-ôàêòî çíàõîäèòüñÿ ó êîí-
òðîâåðñ³¿ ç ðîçä³ëîì VI Êîí-
ñòèòóö³¿, êîòðèé âèùèì îð-
ãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âè-
çíà÷àº ñàìå “Êàá³íåò Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè”, à íå “â.î.”
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â, â³äòàê
ïðîòèð³÷èòü ³ ÷àñòèí³ ïåð-
ø³é ñò.6 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(ïîä³ë âëàäè íà çàêîíîäàâ÷ó,
ñóäîâó ³ âèêîíàâ÷ó, à íå
“â.î.âèêîíàâ÷î¿”).

Âðåøò³, ïðî âèñîê³ ìàòåð³¿
– ïðî íàðîä. Ñòàòòÿ 5 Êîí-
ñòèòóö³¿, îäíà ç íàéïðîãðå-
ñèâí³øèõ ó Îñíîâíîìó Çàêî-
í³, âèçíà÷àº, ùî íàðîä º íî-
ñ³ºì ñóâåðåí³òåòó ³ äæåðåëîì
âëàäè, êîòðèé çä³éñíþº âëà-
äó áåçïîñåðåäíüî ³ ÷åðåç îð-
ãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðî
ÿêå çä³éñíåííÿ âëàäè íàðî-
äîì-ñóâåðåíîì ÷åðåç äåðæà-

âí³ îðãàíè ìîæå âåñòèñÿ ìî-
âà ó ðàç³ íåôîðìóâàííÿ “êî-
àë³ö³ºþ” ôðàêö³é, íåôîðìó-
âàííÿ íîâîîáðàíèìè ìàíäà-
òîíîñöÿìè íîâîãî óðÿäó, êî-
òðèé çà ëåãåíäîþ ìàº áóòè
â³äïîâ³äíèì äî ïðàãíåíü
ãðîìàäÿí, âèÿâëåíèõ íà âè-
áîðàõ, ïðîòÿãîì 60 äí³â? À
ïðîòÿãîì ðîêó? À ïðîòÿãîì
óñüîãî òåðì³íó ïîâíîâàæåíü
Ðàäè òàêîãî-òî ñêëèêàííÿ?
Äîäàâøè äîðå÷íîãî ó öüîìó
âèïàäêó ïàòîñó, ìîæíà ùå
çàïèòàòè îäíîäóìö³â ïàíà
Ðàõìàí³íà – íà ùî ñàìå òîä³
ïëàòíèêè ïîäàòê³â âèêëàäà-
ëè ãðîø³, ô³íàíñóþ÷è âèáî-
ðè áåç íàñë³äê³â, âèáîðè çà-
ðàäè âèáîð³â ³ âèáîðè çàðàäè
ïîì³ðíî¿ ðîòàö³¿ äåïóòàòñü-
êèõ îðãàí³çì³â ó êð³ñëàõ çàëè
íà Ãðóøåâñüêîãî, 5? Ïåðå-
ïðîøóþ, íà öåé âèïàäîê º
“çîëîòà íîðìà” ñòàòò³ 3 Êîí-
ñòèòóö³¿ – “äåðæàâà â³äïî-
â³äàº ïåðåä ëþäèíîþ çà
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü”. ² ÿêùî ä³-
ÿëüí³ñòü îäí³º¿ ç ã³ëîê äåð-
æàâíî¿ âëàäè áðóòàëüíî (sic!)
éäå âñóïåðå÷ ç Êîíñòèòóö³-
ºþ, ÿêùî öÿ ã³ëêà âëàäè äå-
ôàêòî íå íàäàº íàðîäîâ³-ñó-
âåðåíó ìîæëèâîñòè çä³éñíþ-
âàòè äåðæàâíó âëàäó – òî òèì
ã³ðøå äëÿ ö³º¿ ã³ëêè âëàäè.

Äóæå ìîæëèâî, ó öüîìó
ì³ñö³ äåõòî ñêåïòè÷íî ïîõè-
òàº ãîëîâîþ ³ ñêàæå ïðî ñëî-
âî Ñåâåðèíà ïðîòè ñëîâà àâ-
òîðèòåòíîãî Ðàõìàí³íà, ïðè
òîìó, ùî îñòàíí³é àïåëþº äî
áóêâàëüíîãî ïðî÷èòàííÿ çà-
êîíó, à ïåðøèé, ìîâëÿâ, ðîç-
âîäèòüñÿ ïðî ïð³îðèòåò âåð-
õîâåíñòâà ïðàâà íàä âåðõî-
âåíñòâîì çàêîíó. Ìîæëèâî.
Àëå, ïî-ïåðøå, íå “ðîçâîäè-
òüñÿ”, à ñïèðàºòüñÿ íà ñò.1
Êîíñòèòóö³¿, â³äïîâ³äíî äî
ÿêî¿ “Óêðà¿íà º ïðàâîâîþ
äåðæàâîþ”, òà íà ÷àñòèíó
ïåðøó ñò.8 Êîíñòèòóö³¿, â³ä-
ïîâ³äíî äî ÿêî¿ “â Óêðà¿í³
âèçíàºòüñÿ ³ ä³º ïðèíöèï
âåðõîâåíñòâà ïðàâà”. Áàæà-
þ÷èõ â³äøóêóâàòè äåùèöþ
ïðàâà ó â³äñóòíîñòè â Óê-
ðà¿í³ ïîâíîö³ííîãî óðÿäó-
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â³äïîâ³äà-
ëüí³ñòü çà ùî íåñå Âåðõîâíà
Ðàäà, çàïðîøóþ ³ äàë³ ïðîäî-
âæóâàòè ñâî¿ ö³êàâ³ äîñë³äè.

À ïî-äðóãå, ïàíñòâî ÷åðåç
ñâîº áóêâî¿äñòâî òàêè íå ìî-
æå ïðèéíÿòè îòîòîæíåííÿ
“â³äñòàâêè” ç³ “ñêëàäåííÿì
ïîâíîâàæåíü”? Îê, äàâàéòå
áóäåìî áóêâî¿äàìè. Ïàíñòâî
áàæàº ùå íîðìó? Ïàíñòâî
íîðìó îòðèìàº.

Ñòàòòÿ 115 Êîíñòèòóö³¿,
âïîäîáàíà ïàíîì Ðàõìàí³-
íèì, í³ö íå êàæå ïðî â³äñòàâ-

êó óðÿäó âçàãàë³. Ùî âîíà êà-
æå – òàê òî ïðî â³äñòàâêó
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, íàñë³äêîì
ÿêî¿ º â³äñòàâêà “âñüîãî ñêëà-
äó óðÿäó”. Ñêëàäó óðÿäó –
ñåáòî é ³íøèõ, êð³ì Ïðå-
ì’ºð-ì³í³ñòðà, éîãî ÷ëåí³â.
Àíàëîã³÷íî, àáñîëþòíî â
óí³ñîí äî öüîãî, ï.12 ÷àñòè-
íè ïåðøî¿ ñò.85 êàæå ïðî
“âèð³øåííÿ [Âåðõîâíîþ Ðà-
äîþ] ïèòàííÿ ïðî â³äñòàâêó
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè,
÷ëåí³â Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè”. Òîä³ ÿê (óâàãà!)
ïóíêò äðóãèé ñò.90 Êîíñòè-
òóö³¿ íàäàº Ïðåçèäåíòó ïðà-
âî äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè
(íå “ðîçïóñòèòè” - íå çàáó-
âàéòå, ìè æ áóêâî¿äè) ïîâíî-
âàæåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óê-
ðà¿íè ó ðàç³, ÿêùî ïåðñîíà-
ëüíèé ñêëàä ÊÌÓ íå ñôîð-
ìîâàíî “ïðîòÿãîì ø³ñäåñÿòè
äí³â ï³ñëÿ Â²ÄÑÒÀÂÊÈ ÊÀ-
Á²ÍÅÒÓ Ì²Í²ÑÒÐ²Â ÓÊÐÀ¯-
ÍÈ”. Òîìó ³ “â³äñòàâêà” Ïðå-
ì’ºð-ì³í³ñòðà ç íàñë³äêîì
â³äñòàâêè âñüîãî “ñêëàäó”
óðÿäó ³ “ñêëàäåííÿ ïîâíîâà-
æåíü óðÿäîì” º í³ ÷èì ³í-
øèì, ÿê äâîìà âàð³ÿíòàìè
çàê³í÷åííÿ ïîâíîâàæåíü Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè,
çàãàëüíå ³ìåííÿ ÷îìó –
“Â²ÄÑÒÀÂÊÀ ÊÀÁ²ÍÅÒÓ
Ì²Í²ÑÒÐ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ”.

Òàêèì ÷èíîì, Ïðåçèäåíò
ìàº ïîâíå êîíñòèòóö³éíå ïðà-
âî, à âðàõîâóþ÷è âñå âèùå-
íàâåäåíå ³ îáîâ’ÿçîê – ÿê ãëà-
âà äåðæàâè ³ ãàðàíò Êîíñòè-
òóö³¿, äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè
ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíî¿
Ðàäè íåùàñíîãî áóéíîïîì³-
øàíîãî ï’ÿòîãî ñêëèêàííÿ.

Êîìóñü íå ïîäîáàºòüñÿ?
Äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó!
Â³í íå ôóíêö³îíóº? Ìî¿
ñï³â÷óòòÿ, äèâ.ï.4 âèùå.

Çàì³ñòü ï³ñëÿìîâè. Áóäü-
ÿêèé ìåõàí³çì ïîãàíî ïðàöþ-
âàòèìå, ÿêùî çàì³ñòü ìàñòè-
ëà âèêîðèñòîâóâàòè, äàðóéòå
íà ñëîâ³, ëàéíî. Çàêîíîäàâ-
÷èé îðãàí, ïàðëàìåíò ïåðå-
ì³íþºòüñÿ íà ðåçåðâóàð äëÿ
àíàëîã³÷íî¿ ñóáñòàíö³¿ ³, â³ä-
ïîâ³äíî, âèäàº íà âèõîä³ àíà-
ëîã³÷íèé ïðîäóêò (“garbage
in – garbage out”), ÿêùî ç íüî-
ãî ö³ëåñïðÿìîâàíî ðîáèòè
òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ, çàïîâ³äíèê
íåäîòîðêàííèõ (ðàäøå - íåî-
ñóäíèõ) ì³ëüéîíåð³â òà ì³ëü-
ÿðäåð³â, êëóá çà ô³íàíñîâè-
ìè ³íòåðåñàìè òà “àãåíñòâî
âïëèâó”. Êàðôàãåí ìàº áóòè
çðóéíîâàíî.

Ïåðåïðîøóþ. Ïîë³òðåôîð-
ìó ³ äåïóòàòñüêó íåäîòîðêàí-
í³ñòü ìàº áóòè ñêàñîâàíî.

Îëåêñàíäð Ñåâåðèí
Осиковий кілок для

вибивання клину
Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà ñ. 10
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ÑÏÓ á³ëüøå íå ñîö³àë³ñòè
ßê çàÿâèâ äëÿ Ìàéäàíó ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð äåëåãàö³¿

Í³äåðëàíä³â ó ñêëàä³ ôðàêö³¿ PSE (Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ªâðî-
ïè) â ªâðîïåéñüêîìó Ïàðëàìåíò³ Êàì³ë Õàìàíñ: "Ìè ä³éñíî
ïî÷óâàºìîñÿ îáìàíóòèìè ³ çðàäæåíèìè Ìîðîçîì òà éîãî ëþäü-
ìè. Ìè çàâæäè äóìàëè, ùî ñîö³àë-äåìîêðàò³ÿ - öå ïîðÿäí³ñòü,
à íå âëàäà. Ñîö³àë-äåìîêðàò³ÿ - öå äåìîêðàò³ÿ, à îòæå ìàº â³ä-
ïîâ³äàòè âîë³ ëþäåé, ÿê³ çà íå¿ ïðîãîëîñóâàëè, à íå âëàñíèì ³í-
òåðåñàì ïîë³òèê³â. Ñêèäàºòüñÿ íà òå, ùî Ìîðîç òà éîãî "ñîö³àë-
äåìîêðàòè÷í³" äðóç³ ïåðåñë³äóþòü ëèøå âëàñí³ ³íòåðåñè. Ó ìå-
íå ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî âèãîäà â³ä âëàäè âàæèòü äëÿ íèõ
á³ëüøå, í³æ íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè. Ìè íàñïðàâä³ ðîç÷àðîâàí³ ³
íàìàãàòèìåìîñÿ ³çîëþâàòè ¿õ ó ìåæàõ PSE òà Ñîö³àë³ñòè÷íîãî
²íòåðíàö³îíàëó àáî áóäåìî ïîçáàâëÿòè ¿õ ÷ëåíñòâà íà çðàçîê
òîãî, ÿê ìè â÷èíèëè ç ïðåäñòàâíèêàìè SMER ç³ Ñëîâà÷÷èíè"

Ìàéäàí-²íôîðì: ÿêùî Ìîðîç äóìàº ùî â ºâðîïåéñüêèõ äå-
ìîêðàò³ÿõ áóäóþòü ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî çðàäè ³äåàë³â ò³ëüêè íà
ð³øåííÿõ ñóäó - òî öå õèáíå ñîâêîâå óÿâëåííÿ ïðî ïðàâîâ³ äåð-
æàâè. Àäæå íå âñå â ïðàâîâèõ äåðæàâàõ ÿêèìè º ºâðîïåéñüê³
äåìîêðàò³¿ âèð³øóº çàêîí (òèïó íå ñï³éìàíèé íå çëîä³é). Íàáà-
ãàòî á³ëüøå òàì âèð³øóº ÌÎÐÀËÜ. Êîëè ëþäèíà ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â ì³íÿº ñâîþ ïîçèö³þ íà ïðîòèëåæíó, ³ íå ïðîñòî ïåðåõî-
äèòü â ³íøó ôðàêö³þ, à ïðèºäíóºòüñÿ äî ïðåäñòàâíèê³â ïðîòè-
ëåæíîãî ñâ³òîãëÿäó - öüîãî â÷èíêó ö³ëêîì äîñòàòíüî äëÿ îá-
´ðóíòîâàíîãî ìîðàëüíîãî çàñóäæåííÿ.

×ÈÒÀÉÒÅ 
Â ÍÀÑÒÓÏÍÎÌÓ ÍÎÌÅÐ²:

Íàòàëêà Çóáàð: Øàðè á³ëüøå íå áóäå.

Ñåðãåé Äèáðîâ: Óêðàèíñêàÿ ïîëèòèêà
äëÿ ÷àéíèêîâ. Òîì âòîðîé.

4000 ï³äïèñ³â ãðîìàäÿí ïåðåäàíî äî 
Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà ï³ä

Çâåðíåííÿì Àëüÿíñó Ìàéäàí.
Ôîòîðåïîðòàæ.

Ñàøêî Ñëàâêîâè÷: 16 ð³÷íèöÿ:
Ñóâåðåí³òåò ï³ä çàãðîçîþ 

Ìåìîðàíäóì Ìàéäàíó. ×åðãîâ³ çàäà÷³
Óêðà¿íñüêî¿ Ðåâîëþö³¿.

òà ³íøå. 

“Òåðèòîð³ÿ Ïðàâäè”.
²íôîðìàö³éíå âèäàííÿ àêòèâ³ñò³â Àëüÿíñó “Ìàéäàí”. Âèäàíî çà ðàõóíîê ÷èòà÷³â òà

ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â çà ìàòåð³àëàìè ³íòåðíåò-ñàéòó “Ìàéäàí” www.maidan.org.ua. 
Íàêëàä 5000 ïðèì. Ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî.

Óïîðÿäíèêè íîìåðà: Í.Çóáàð, Â.ßðîñëàâñüêà. Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð Â.ßðîñëàâñüêà
Êîíòàêòè: Òåë. 8096 3614318. Email: vlada@maidan.org.ua

Комунобандитів  в тюрму, а не в Уряд !!!
Президент, негайно розпусти Верховну
Раду !!! Для цього є  всі законні підстави.
____

Лебідь рак та щука впряглися віз тягти.
Що з цього вийшло всі чудово знають.
В ролях: Лебідь  соціалісти на чолі з
Морозом, котрий вирішив перед пен
сією заспівати свою лебедину пісню.
Щоб пенсія була більша. Рак  кому
ністи, котрі завжди тягли нас назад до
совітської влади (ленінізму  сталінізму)
Щука  регіони (хижаки що будуть нас
тягти в каламутну воду).____

Сподіваюся, що у Президента та його
найближчих соратників вистачить волі
й мужності вибрати між "українськими
ГКЧПстами" та голосами нас, Ваших
виборців._____

Боятися розпуску парламенту через
те, що "Партія Регіонів" набере
більшість голосів  безглуздо. Вони вже
мають владу, а чи будуть мати її після
виборів  невідомо.____
Большие деньги порождают безнака
занность и цинизм. А чего же ждать от
людей, которые свои деньги добыли

бандитскими методами? Неужели им уд
алось подкупить львиную долю депутат
ов для розыгрыша такого сценария? Или
успели воспользоваться нашим ментали
тетом, который сыграл злую шутку в пер
вой демократичной коалиции. Но ясно
одно  опять нужна сильная личность для
недопуска донецкой банды к власти. Мо
жет наш президент наконецто станет
мужиком и начнет принимать не соломо
новы, а кардинальные решения.____
В той прошлой стране все воспитыва
лись на таких "героях", как предатель
своего родного отца  Павлик Моро
зов. Поэтому многие воспринимают
предательство, как героизм.
Мы должны бороться с такими героями
и сделать все, чтобы не возвратиться в
то страшное время.____

Якщо пан Президент й досі не зрозумів,
що в 2004 році Майдан виник не ЗА
його власну персону як Президента, а
ПРОТИ Януковича і кучмізму як си
стеми, то про що далі говорити? Мідні
труби пройдені не були. Хоча надія
помирає останньою.____
Полностью поддерживаю это обраще
ние. Ситуация критическая. Если сейчас

бандитская власть укоренится, ситуа
ция станет практически необратимой.
Можно сказать, что это наш последний
шанс сохранить нормальную жизнь в
Украине.____

Дати "проффесору" стати прем"єр
міністром  це повна ганьба для
України.Вставаймо всі та відстоюймо
інтереси України української, не
бандитської!!! Розпуск парламенту, та
дострокові вибори  потрібні нам
сьогодні!____

Обєднаймось духовно у спільному по
ступі за здорове громадянське суспіль
ство в Україні. Від кожного з нас зале
жить майбутнє України. Усі можуть до
лучитись до цього нашого обовязку
своїми підписами, відкритими протеста
ми, листами на імя Президента,шляхом
матеріальної допомоги протестуючим,
духовною підтримкою  своїми молитва
ми. Знаймо що тільки від нашої АК
ТИВНОЇ громадської дії залежить доля
кожного з нас і України. Не віддамо
бандитам нашого і наших дітей
майбутнього!
ЛЛиишшее  ббооррооттииссьь    ззннааччииттьь  ЖЖИИТТИИ""

Ç â³äãóê³â ãðîìàäÿí íà Çâåðíåííÿ Àëüÿíñó Ìàéäàí
Âè ìîæåòå äîäàòè ñâ³é ï³äïèñ íà íàøîìó ñàéò³ òà ó íàìåò³ íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³


