До булави треба голови
Так було. Так є. Як буде?
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Хіба може бути
нормальне життя
у ненормальній державі?
Т.Севернюк
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Вступ. Чи бути Україні в числі щасливих країн?
Я довго вагався: видавати цю підбірку, чи ні? Врешті, подумав, що
вона буде не зайва тим, хто сам шукає відповіді на питання про те, як і чому
так ми живемо. Бо наша дійсність – закономірний наслідок всієї попередньої
політики влади. Сприйму і на свою адресу докори. Мовляв, ти теж був у
владі. Був. Але матеріали, приведені тут, підтверджують: я послідовно, всі
роки, проведені в політиці, добивався зміни курсу, яким рухалася і рухається
(точніше: пливе) країна. Можливо, погано добивався. Тоді ті, що зуміють
зробити це краще, зможуть скористатися цими матеріалами, іншого вибору,
інших варіантів, окрім приведених тут, просто не існує. Глибоко в тому
переконаний.
У звіті незалежних експертів ООН на весну цього року Україні
відведене 123 місце з 157 в рейтингу найщасливіших країн, між Кенією і
Ганою. В розрахунок береться низка факторів: ВВП на душу населення,
тривалість життя, соціальний захист, повага до прав і свобод та інші
показники, які можна порівнювати. В цьому списку на першому місці Данія,
США – на 13-му, Росія – на 56-му, Білорусь – на 61-му. Про тих, хто замикає
список, говорити не будемо. Але наше місце нас ганьбить. Справа ж то не в
рейтингах, а в тому, що вони відображають принизливе становище нашого
співвітчизника. Заслужене чи не заслужене ним таке місце? Не хочу
відповідати на це запитання, нехай кожен сам на нього відповість. Мене ж
оцінка України гнітить, принижує, зобов’язує…
Дванадцять років тому вийшла моя книжка «Політична анатомія
України»*. Переглянув її. Не відмовляюсь від жодного слова, викладеного
там, жодна тогочасна думка не суперечить змісту пропонованих тепер
публікацій. І головний рецепт для лікування хвороби Україні не змінився.
Він зводиться найперше до зміни системи влади. Цій темі здебільше і
присвячуються статті, коментарі, інтерв’ю, які доводилось робити протягом
останніх десяти років. Щоб уникати повторень, не вдаюсь до обнародування
всього, що вийшло за ці роки в моєму авторстві. Тут лише невелика частка
(можливо, п’ята) з опублікованого. І згадую про це не для якогось хизування,
а тільки тому, що неледачі думать мали змогу з усим цим своєчасно
ознайомитись, долучитися до боротьби за зміни. Оскільки так не сталося, то
й дорікати вони не повинні: байдужість веде до лиха. Саме байдужість, адже
ніхто не повірить, щоб більше 90% населення хотіло того, чим є нинішня
дійсність.
Яка ж вона?
У зовсім загальному та спрощеному вигляді вона виглядає так:
близько десятка «сімей» в Україні при сприянні влади прибрали до рук
майже все майно, що раніше було державною власністю, зруйнували всі
зв’язки виробничого кооперування, всі баланси в середині країни по лінії
виробництво – споживання. Тим самим зруйнована економіка, народне
__________________

* К. Парламентське видавництво. 2004. ISBN 966-611-274-4
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господарство. Перші накопичення капіталу здійснювалися новими
власниками за рахунок знищення «приватизованого» виробництва, головним
чином через перетворення основних фондів у металобрухт та здачі
приміщень в оренду під торгові центри тощо.
Перебираючи на себе зовнішньоекономічні функції колишньої
держави, нові доморощені капіталісти швидко вмонтувалися в існуючі
світові потоки ділових зв’язків. Зробити це було не дуже складно, в
конкурентному середовищі їм перевагу надавала менша затратна частина
вартості (уже власних) товарів головним чином за рахунок дешевизни
робочої сили. Тобто, тієї «видимої» вартості праці, яка мала вигляд зарплати,
а вся соціальна складова (безплатна освіта, охорона здоров’я, соціальні
гарантії, майже безплатні енергоносії і електрика, дешевий хліб і
молокопродукти, низькі комунальні тарифи і безкоштовне для більшості
житло…) централізовано покривалася державою. Тепер власник від
соціальної складової відмовився, а в затратах залишив тільки «радянську»
зарплату.
Світовий ринок, що і тоді, в основному, базувався на вищій ніж у нас
технологічності виробництва продукції, стабільно потребував сировинних
компонентів (газу, металу, енергії, хімічних матеріалів, зерна, лісу…),
швидко сформував інтереси «наших» капіталістів. Тому майже все, що не
стосувалося товарної сировини, піддавалося нищенню, природно, разом з
сучасними технологіями, з робочими місцями. Одночасно відбувалась і
концентрація капіталу та прискорене збагачення відповідних власників.
Деталі цього процесу викладені в пропонованих матеріалах, його
обов’язковими атрибутами стали офшорні зони, «зарубіжні» («наших» таки)
кампанії, внаслідок чого представники фактично найбіднішої країни Європи
солідно поповнили списки найбагатших людей світу.
Відповідно до потреб і можливостей зміцнілого бізнесу формувалася
банківська система, страхові кампанії. Майже не будучи зв’язаною з
виробництвом, де оборот капіталу повільний, фінансово-банківська система
відразу зайняла ворожу позицію до реальної економіки, відгородившись від
неї спекулятивними кредитними та депозитними ставками. Виробництву в
таких умовах фактично вижити не можна, заяви владців про його
інвестування були і є порожніми балачками.
Щоб існувати за такими, визискувальними для населення, правилами,
потрібна підтримка влади. Таку владу потрібно було «зробити». Вільні гроші
для того з’явилися, механізми не нові. Партії, виборча система, підкупи
влади і виборців, адмінресурс… В підсумку одержані суспільні відносини,
що віддалік нагадують демократичні. Але це з великої відстані. Насправді це
кримінальні відносини, при яких вища влада є верхівкою бізнесових пірамід,
державні інституції (найперше фіскальні, контрольні і правоохоронні) стають
інструментами захисту приватних інтересів та карними органами для
боротьби з конкурентами.
В таких умовах суспільні відносини вироджуються, закон
застосовується вибірково (або не діє), корупція стає формою управління, що
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роз’їдає бюджетні кошти, безпосередньо грабуючи населення, хабарництво,
«семейственность», догідництво – обов’язковими атрибутами життя, ЗМІ
обслуговують інтереси своїх власників. В такому суспільстві для звичайної
чесної людини залишається мало місця, культура і мораль занепадають,
духовність спотворюється.
Що важливо, такими ми і потрібні глобалізованому світу. Нехай
нікого не тішать розмови про економічне сприяння, фінансову підтримку,
безвізовий режим, членство в ЄС тощо. Все це – інструменти для подальшого
вмонтовування нас у систему глобальних політико-економічних відносин як
колонії, країни периферійного капіталізму.
Згадані інструменти: інвестиції, кредити, зони вільної торгівлі тощо
нам потрібні, однак… Зауважу, що претензії до зарубіжних суб’єктів нам
висловлювати нічого. Вони діють відповідно до своїх об’єктивних інтересів.
І діятимуть так само в майбутньому! Інакше вони не можуть, те суперечило б
їх природі, закономірностям світового економічного розвитку.
Вихід лише в нас самих. Пропозиції, схеми, плани зміни ситуації…
можна знайти в приведених тут матеріалах. Враховувати, однак, слід і те, що
в час їх написання ситуація була краща, вона тепер ускладнюється (через
зміцнення системи бізнесово-владних зв’язків, проникнення їх в мережу
міжнародних контактів, через анексію Криму, війну на Донбасі і взагалі
зіпсовані російсько-українські стосунки, через дискредитацію інститутів
державності і нереагування державою на перехоплення її функцій казна-ким
та в будь-якій сфері відносин і т.д.). Те, що раніше можна було досягти за 3-5
років, тепер потребує значно більшого часу. Але все одно починати слід зі
зміни системи влади. Інакше нічого не вийде.
Одним із завдань зміни системи влади є розв’язання ключової
проблеми – розмежування бізнесу і влади. Це обов’язкова умова. На перший
погляд може здатися, що йдеться про відхилення від конституційного
принципу – рівності прав людей. Ні. По-перше, таке обмеження уже
передбачається самою Конституцією і цинічно у нас ігнорується. По-друге,
реформа поставить владу під контроль громади, народу; люди самі
дбатимуть, щоб чиновник будь-якого рівня займався суспільними
(державними) справами, а не приватними. По-третє, хоч серед заможних і
надзвичайно заможних більшість людей з талантом, практика в Україні не
приводить прикладів, щоб такий талант задіяний був спочатку заради людей і
держави, а потім – задля приватного інтересу. Все навпаки, на жаль.
Читач помітить, що матеріал книги можна було б розділити на
сконцентровані блоки: Конституція, децентралізація влади (не плутати з тим,
що так називається теперішньою владою), зміцнення самоврядності,
руйнування сумнівної «вертикалі» влади, збереження землі, реформа
виборчої системи… Вибрано нетематичний підхід, упорядкування, що
здійснене за датами підготовки матеріалів, бо на кожному часовому відрізку
з’являлися нові фактори, частіше суб’єктивні, які зовсім не зайві для аналізу,
для кращого розуміння новітньої історії України.
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Україна може бути серед щасливих країн. Вірю в це, сподіваюсь,
знаю, що для того слід зробити. Наші співвітчизники повинні бути
щасливими. Вони мають на це право, а забезпечити право зобов’язана
держава своєю владною системою, своєю політикою.

17.02.16

6

НАСПРАВДІ БУЛО ТАК
Навмисне
вибираю
такий
заголовок,
відчуваючи
його
контраверсійність. Це виправдано, бо, чим далі від подій, тим більше
с у б’ є к т и в н е намагається зайняти місце там, де мав би знаходитися
виклад об’єктивних обставин і дій, пояснення їх мотивації і закономірностей.
Але так влаштовані люди, які по-своєму трактують кожен факт чи явище
(особливо ті, хто має до них стосунок), часом спотворюючи до непізнанності
портрет змальованого часу.
Сказане стосується і мене, хоч маю певну перевагу, оскільки в час,
якому присвячується видання, я зробив сотні публікацій в різних газетах і
журналах, багато виступав на радіо і TV, брав участь практично в усіх
парламентських дискусіях. І тепер, після 20-річного інтервалу, хто завгодно
може вирізнити з тієї інформації суть речей, зважити на вибрані аргументи,
оцінити вірність чи хибність передбачень. Тим самим переконатись, що було
саме так.
Щоб системно дослідити глибинні процеси, які привели до
незалежності України, треба аналізувати ситуацію не з 1990 року, а значно
раніше, адже з визначеного часу в темі незалежності фіксуються здебільше
не причини, а наслідки. Тому дозволю собі трохи відійти далі від стартової
планки 1990-го, оскільки пружини суспільних процесів на початку 90-х були
заведені раніше і спрацювали вони невідворотно.
В одній із недавніх теледискусій про незалежність її учасники
зійшлись на висновку, що суверенність – це вибір народу. В тому немає
сумніву, тим паче, що юридичним фактом вона – суверенність – стала
внаслідок референдуму 1 грудня 1991 року. Звичайно, вибір народу –
постріл, що потрапив у ціль. Але ж були ще мотиви, підготовка заряду,
прицілювання, врешті, потрібен був курок і палець, що на курок тисне. Ці
деталі нехай охарактеризують історики. А політики їм допоможуть.
Принаймні, не забуваючи і себе чи вплив тієї політичної сили, котру вони
представляли. Ось тут і бачимо розмаїття оцінок, де події 1990 – 1991 років
беруть початок від княжої доби, постаті Мазепи, бою під Крутами, зі схрону
у Рівненському лісі, з мордовських таборів… Тяглість вибудовується
непогано, хоч вона супроводжується аргументами не меншої ваги і
протилежного змісту. Це тема іншого видання. Все те було і вплив на події
90-х опосередковано мало, але паралельно, скажімо, з Крутами був трагічний
«Арсенал», з репресіями – доноси кревних сусідів, метрополія була насичена
правителями з провінції. Була занадто зарегульована економічна система
супердержави, було суцільне адміністрування та ідеологічний догматизм,
були перекоси в міжнаціональній політиці…
Чому про це згадую? Тому, що незалежність України – наслідок
розвалу СРСР. Треба це мати за об’єктивність, інакше зіб’ємось на манівці,
видаючи бажане за дійсне. А курком та пальцем, що натиснув на нього, була
Комуністична партія та її недолуге тогочасне керівництво. Причому партія, у
масі своїй, до того відношення не мала – мали її органи управління, що були
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найважливішим елементом державного механізму, власне, ним самим. І як
тільки на чолі цього механізму, не здатного до самоочищення, стали
керівники, відірвані від життя, зокрема, від низової партійної роботи, як
тільки вони затіяли між собою чвари за лідерство, жоден не маючи на те
природою і досвідом створених даних, це неминуче привело до руйнування
механізму, а значить, і держави.
Така суб'єктивана передумова розвалу великої країни.
Відчуваючи трагічність наслідків деструктивної політики керівництва
ЦК КПРС і бачачи прояви таких наслідків на практиці, я кілька разів
намагався достукатись до свідомості тодішніх очільників держави (влітку
1987 року і восени 1988 року – статтями для «Правди», в січні 1990 року –
листом М.Горбачову для Пленуму ЦК КПРС, в травні 1990 – знову статтею
для «Правди» «Я – за, товаришу Яковлєв!»). Звертав увагу на
непродуманість, демагогічність і шкідливість багатьох кампаній
«зверху» (антиалкогольна, створення кооперативів при державних
підприємствах, виборність керівників підприємств і підрозділів,
«шаталінська» економічна псевдореформа).
Практичним стартом для розвалу Союзу РСР стала анархія
(іншого слова не підберу) підготовки нового Союзного договору.
Здавалось, що ініціатори цього кроку (якщо вважати, що вони були в Москві)
не розуміли, чого вони хочуть. В республіках (і в Україні також) розпочався
«парад суверенітетів».
Ситуація заходила в тупик. Безвольні, плутані тлумачення в Москві
посилювали напругу дискусій в республіках. В Україні, наприклад, частина
депутатів – Народна Рада – вважали неможливим готувати такий Договір
взагалі. Мовляв, здобудемо реальну незалежність, матимемо Конституцію,
банк, армію, а тоді подумаємо про Договір. Теоретично думка була нібито й
вірна. Але на практиці вона виглядала інакше. Договір був потрібен як
формула суверенітету. Цю думку висловлював я, її відстоювала значна
частина депутатів. В Договорі потрібно було гарантувати недоторканість
кордонів, визначити частку активів і боргів, долю Збройних Сил,
технологічно єдиних підприємств і галузей, розібратися з ціновою
політикою, взаємними поставками, трудовим законодавством, майном, з
компетенцією Рад в республіках стосовно законодавчих функцій і ще багато
з чим. З тим, що згодом «вилазило боком» через невизначеність і
неготовність вирішувати проблеми. Згадаю тільки все «чорнобильське»
законодавство, прийняте в розрахунку на його фінансування з союзного
бюджету, що виявилося здебільше обманом для мільйонів співгромадян. Чи
згадаємо про базу дипломатичних місій, яку Україні довелося згодом
створювати «з нуля» і самотужки, адже розподілу союзного майна не
відбулося.
Проте над «розподільчим актом», як виявилося, працювати було
нікому. І це не дивно: всі лідери, що засвітилися в ті роки, народилися і
виросли в сорочках єдиної адміністративної і економічної системи. Вони не
знали, як грамотно ділити. А руйнувати вже навчилися.
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Над Декларацією Верховна Рада працювала напружено. В результаті
з’явився в принципі толковий варіант. А прийняти його було складно, бо
Україна в Союзі була ніби Квебек у Канаді. Так восени 1990 року в нашому
парламенті висловився американський президент. Однак, в Росії під впливом
Б.Єльцина була прийнята своя Декларація*. Після того у нас проблеми не
стало. Щоб не було вагань, Л.Кравчук запропонував дописати в документі,
що Декларація є основою Конституції і Союзного договору. Переважну
більшість «за» було гарантовано.
Про обставину з російською Декларацією згадую і тому, що в колах
сусідніх «державників – патріотів» раз по раз появляється подив стосовно
«географічної новини» - України. Не дивуйтесь сусіди, пишайтесь, це і ваша
заслуга, ви ж так добивалися розвалу Центру.
В 90-му році готувалась і нова Конституція, поки що у вигляді
концепцій Артеменка, Коцюби, Тимченка, Інституту держави і права, ЦК
Компартії України. Концепції були спірними, хоч в них уже вирізнявся
принцип верховенства прав людини. Спори були відображенням
політичної напруги в суспільстві, невизначеності, коли владу фактично не
здійснював ніхто. Рівень життя людей стрімко погіршувався. Черги,
дефіцити, інфляція, ймовірність раніше невідомого безробіття стали
визначати настрої населення. Разом з політичним протистоянням це
привнесло в суспільство не властиві йому ознаки злостивості, нетерпимості,
ворожнечі. Свій «внесок» в цю справу зробила і Верховна Рада.
Можливо, ці обставини робили байдужими людей до змісту
Основного закону. Можливо, пасивністю проявлялося патерналістське
ставлення людей до держави. За багато років вони звикли, що все
вирішується «зверху», що все одно буде так, як скаже «начальство», що
думка людини в державі мало що значить. В будь-якому разі всенародне
обговорення проекту Конституції не вдалось. Соціологічні заміри
показали, що з проектом ознайомилися лише 6 % … депутатів місцевих рад.
До загальної кількості населення цей відсоток взагалі був мізерним. Згадую
про одержаний досвід і тому, що не раз «ревнителі прав народу» і в 90-х, і
пізніше, і тепер, наполягаючи на потребі референдумом ухвалювати важливі
рішення, добре розуміють, що в Україні поки що таким способом документи
дискусійного (чи просто складного) змісту схвалювати не можна. Що
референдумом схвалять те, що напишуть владці, але чи йтиметься там про
інтерес народу? На референдум можна виносити важливі питання, але
завчасно роз’яснені, сформульовані винятково ясно і відповідь на які
можлива лише у двох значеннях – «так» або «ні».
Прийнята Декларація лише змалювала уявні контури незалежності, а в
парламенті на порядок дня раз по раз уже включалися питання, що
стосуються економіки суверенної держави. Причому готувалися ці питання
__________________

* В 1990 році Декларації про суверенітет приймалися в такій послідовності:
Російська Федерація – 12 червня; Узбекистан – 20 червня; Молдавія – 23 червня;
Україна – 16 липня; Білорусія – 27 липня; Карелія, Татарстан, Башкорстан, Бурятія,
Абхазія – 10 серпня.
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так швидко, що це викликало підозру щодо авторства. Я був ініціатором і
основним розробником першого закону прямої дії, прийнятого новим
парламентом. Цей Закон називався «Про пріоритетність соціального
розвитку села і агропромислового комплексу». Згадую про це не для того,
щоб хвалитися першістю, а щоб засвідчити складність такої праці. Вона
вимагала часу, десятків гарячих дискусій, консультацій з Урядом,
Держагропромом. Аби такий закон був прийнятий років на 5 – 7 раніше, село
було би іншим, і хтозна, чи потрібна була б горбачовська «перебудова», її
люди не сприйняли б, відчувши себе господарями власної долі. (Навіть в
роки початку руйнації економіки, до середини 90-х, закон дозволив суттєво
поліпшити справи в селі з капітальним будівництвом, газифікацією,
водопостачанням, із захистом сільського вчителя, медика, працівника
культури).
В той же час проекти законів від комісії з економічної політики
вискакували як пиріжки з печі. І … часто випікалися в сесійній залі. Що вони
здебільше були мертвонародженими, свідчила робота над програмою
невідкладних заходів щодо стабілізації економічного становища у перехідний
до ринку період та про концепцію переходу Української РСР до ринкової
економіки. Йшла лише осінь 1990 року, а дискусія велась про паралельні
гроші, про рівні стартові умови для громадян при входженні в ринок. І це
при повній неясності щодо наявності основних фондів та їх вартості, щодо
порядку і пропорціях роздержавлення та приватизації, щодо багатьох інших
речей. Дозволю процитувати свій виступ на сесійному засіданні в жовтні
1990 року: «…Ми зобов’язані в цьому відношенні бути гранично чесними з
людьми. Адже ми робимо, відверто кажучи, крок з напівзав’язаними
очима. Маємо визнати, що багато чого ми самі не уявляємо, а те, на що
сподіваємось (особливо на перехідному етапі), принесе багато труднощів
людям. І шахтарям, яким частково доведеться перекваліфікуватися, і
працівникам оборонних підприємств, і співробітникам проектних інститутів,
і добрій половині технічної інтелігенції, котра стане зайвою при ринкових
відношеннях, і студентам, потреба в яких різко зменшиться, і, звичайно,
апарату управління, якого чекає суттєве оновлення».
З відстані часу чіткіше простежується загальна спланованість
руйнівних реформацій, котрі пережила економіка України (як і всього
Союзу) в той час. Центр у Москві приймав раз по раз рішення, які були
авантюрними за змістом (хоч би згадана тільки-но концепція переходу).
Ініціатори реформувань в Україні мали, крім того, достатньо радників із-за
океану. Переважно це були представники української діаспори. Не раз
цікавився їхнім досвідом:
− А вам доводилося будь-де займатися роздержавленням?
− Чи відомі вам правила, порядок переведення планової,
централізованої економіки на ринкові умови?
Відповіді, зрозуміло, які були. Але ці люди входили в різноманітні
дорадчі групи, числилися консультантами. Особливо ретельно разом з
доморощеними реформаторами вони бралися за сільське господарство, за
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те, в чому найменше розумілися. Крім одного, добиваючись зміни
суспільного ладу (більше, ніж суверенності), вони були переконані: треба
зруйнувати колгоспи.
Не варто заднім числом вести полеміку, що якраз колективні
господарства були найкраще підготовані до ринкових умов. Потрібно було
лише розв’язати руки селянам щодо права реалізації продукції і через
реформу відносин користування і володіння землею відновити у людей
почуття господаря.
Саме цій меті присвячена була робота з підготовки Земельного
Кодексу. Двічі у 1990 і на початку 1991 року проект вносився в порядок
денний, але далі першої сторінки не рухався. Причина – товарний чи
нетоварний статус землі. І лише у березні 1991 року, коли при не зовсім
повному залі 227 депутатів поіменно підтвердили, що в Україні земля не
буде товаром, робота над Кодексом набула реального змісту.
Згодом Земельний Кодекс був прийнятий. Він не дозволяв косо
дивитися на землю декому з українців та їх зарубіжним наставникам.
Принаймні, до тих пір, поки в 1994 році і пізніше другий Президент не почав
видавати (всупереч Конституції!) свої реформаторські щодо землі і
сільського господарства укази. Їх «ефективність» всі тепер бачать в цінах
та асортименті продуктів харчування, в їх якості, загалом в становищі
українського села. Проте це інша тема – про злочини влади.
Визначальними для початку 90-х все-таки були процеси, що вели
до незалежності України. Весь розвиток тогочасних подій свідчив про
невідворотність такого результату, а постійними генераторами перемін були:
− безлад у керівництві Союзу, від якого природним ставало бажання
відсторонитися;
− ініціювання і гострота політичних дискусій щодо незалежності в
суб’єктах Союзу РСР, в Україні також.
Ситуація склалася своєрідно. Формально влада здійснювалась
Компартією, бо всі ключові посади займали здебільше комуністи. Але зміни
в статуті партії, прийняті кількома роками раніше союзним з’їздом,
відсторонили партію від управлінських функцій в усіх сферах суспільного
життя. Державний корабель рухався за інерцією, де-не-де в корпусі виникали
криваві пробоїни (Тбілісі, Рига, Сухумі, Карабах, Придністров’я), від нього
відривалися важливі частини, прибалтійські республіки зокрема. Ні в
Центрі, ні в республіках влада не належала … нікому. ЦК Компартії
України до самостійного керівництва був не готовим, парламенту
управлінські функції взагалі не були притаманними, та й сам він лише
набував ознак постійно діючого органу, уряд республіки під своєю
юрисдикцією мав близько 20 % суб’єктів господарювання. Обласні органи
управління звичні були до прямого адміністрування «згори», впливати могли
хіба на підприємства місцевої промисловості та комунальні служби.
Урядова система трималася на безсумнівному авторитеті її
керівника В.Масола. Проте він не одержав підтримки, коли добре
спланована акція з участю студентів під гаслом «Геть Масола, Кравчука!»
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завершилася відставкою Віталія Андрійовича. Найсильнішого, треба сказати,
прем’єра за всі роки незалежності, людини, яка могла би найбільш безпечно
вивести економіку України з бурхливого поля рифів і катаклізмів.
Переконаний і тоді, і тепер, що студентів використали як
інструмент ті, хто мав на меті розвал Союзу і руйнування господарського
механізму України. Хто такий В.Масол, чим він шкодить ідеї незалежності і
чому він вибраний об’єктом атаки, не змогли пояснити самі учасники акції (я
зустрічався з ними і на майдані, і на спеціальному «рауті» під керівництвом
І.Юхновського). Пізніша героїзація епізоду студентської акції в процесах
початку 90-х виглядає надуманою. Так, в наметах на площі були і захоплені
романтикою революції молоді люди, та були і прагматики, що мали інше
завдання, пройшовши певну підготовку за рубежем, в Софії зокрема.
Тим не менше керівники ЦК і Верховної Ради елементарно «здали»
В.Масола, намагаючись поступками захистити себе. Він подав у відставку.
Це дія, на жаль, звична для української політики, різних її часів.
В ті роки і пізніше (і навіть тепер) лунають заклики до люстрації,
відсторонення від влади комуністів, колишніх комуністів. Не
використовуватиму аргумент про комуністів і колишніх комуністів, про
тодішню і нинішню Компартію. Вони були і є різними. Але з повною
переконаністю вважаю, що, якби саме в той період не було комуністів у
ланках влади, Україна зі створеного хаосу вийшла б з іще більшими
втратами, можливо, з кров’ю.
З іншого боку, уявімо, що люстрація проведена. Хто взявся б за
організаторські, управлінські функції в столиці і на місцях? Як би це кому не
подобалось, але ті, хто добивався (і добивається) люстрації, до управління
були повністю непридатні. Причому підтверджень тому практика років
незалежності дає багато. І в тому немає нічого дивного, бо досвід управління
в різних ланках і різних рівнях суспільного життя нічим замінити не можна,
його можна лише набувати. За двадцять років склад керівних структур
обновився повністю. І це вже не «компартійне керівництво», як зручно
звучить з вуст деяких «люстраторів». На початку 90-х комуністи у владі
виховані були так, що партійне, отже державне, сприймалося як синонім. І в
переважній (підкреслю!) кількості випадків зорієнтовано було на
загальнонародний інтерес. Сьогодні при владі частіше ті, хто державне
плутає з власним, не згадуючи взагалі про народний інтерес. І комуністів
серед них немає. Навіть якщо дехто з достойників колись носив партійний
квиток.
Навесні 1991 року керованість у республіці ще можна було відновити,
користуючись наявними можливостями кадрів. З цього приводу я звернувся в
ЦК з листом, в якому назвав кілька важливих причин необхідності
реалізувати гасло «Наповнити принципи суверенітету реальним змістом».
Йшлося в листі про підпорядкування Україні усіх підприємств, розміщених
на її території, про забезпечення локального товарно-грошового балансу в
межах республіки. Пропонувалось підтвердити єдність позиції ЦК і ВР в
питаннях суверенності, ініціювати активну участь в розробці і обговоренні
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Конституції, де потрібно було зберегти тезу про соціалістичний вибір як
намір збудувати основане на праці суспільство соціальної справедливості.
Відмовитись від ідеї в цей період, нагадувалось у листі, означало б
постановку партії поза суспільством, втрату єдності в парламентській
більшості.
Останнє мене турбувало особливо. Більшість у ВР була створена як
альтернатива Народній Раді, котра проголосила, що не бере на себе
відповідальності за роботу законодавчого органу. Мною було підготоване
звернення до депутатів щодо об’єднання тих, хто готовий відповідати за
роботу Верховної Ради. Таких депутатів виявилося 308. Зрозумівши значення
цієї структури, ЦК рекомендувало обкомам відповідно зорієнтувати
депутатів з областей, посилаючись на те, що «239 депутатів уже
об’єдналися…». Так з’явився пропагандистський штамп «група 239». Хоча
такої групи не існувало, була звичайна більшість, щоправда, без ніяких
повноважень і без підтримки з боку керівництва парламенту. (І традиційно,
без ніякої підтримки з боку ЦК. Створюючи групу, я сподівався, що її
очолить хтось із авторитетних партійців. Ні, довелося займатися самому, хоч
серед депутатів було більше двадцяти комуністів вищої номенклатури). В той
же час жодного негативного рішення, в тому числі щодо суверенних прав
України, більшість не ухвалила. Навпаки всі результативні голосування
забезпечені були саме більшістю. Це мусять визнати записні «патріоти», в
яких просто не вистачало голосів.
У такий відповідальний період для України важливо було не
допустити розколу суспільства на ідеологічній основі, а для цього
необхідно було забезпечити поворот у позиції все ще керівної партії. Влітку
1991 року я написав записку президії Пленуму ЦК (слова не одержав ні там,
ні на з’їзді, не вдалося здолати інерцію верхівки партії, його нерозуміння
простої істини, що центр політичного життя перемістився у Верховну Раду і
ради на місцях). Записка завершувалася словами: «… можливі лише два
варіанти:
− змінити Центр, що взагалі нереально в умовах нерівнозначності
(за якістю і намірами) суб’єктів [Союзу];
− дистанціюватися від Центру, щоб забезпечити власну структуру,
забезпечити розвиток у вибраному напрямку…».
26 липня 1991 року в газеті «Київський вісник» я ще раз повернувся
до розвитку ситуації і ролі в ній комуністів. Нагадую, що «… втрату влади
комуністами не слід розглядати неможливою», що «… втримаються чи ні
комуністи при владі – це залежить від самих комуністів», бо свій авторитет
вони підривали самі. Що «…Центр [у Москві] вдається до невиправданих
заходів для збереження монополії на владу і ніхто, крім комуністів, не здатен
(така дійсність) відстояти інтереси України, її Декларацію». Що «… треба
уміти робити висновки», тоді буде авторитет – буде і влада.
Як показали ближчі події, висновків зроблено не було.
19 серпня 1991 року і пізніше я перебував у Києві, брав участь у всіх
подіях у Верховній Раді. Відчуваючи і письмово обґрунтовуючи
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фальшивість «ізоляції» М.Горбачова і ролі ДКНС (люди запам’ятали
«ГКЧП»), вранці 20 вересня запропонував керівництву ЦК текст заяви,
яка б відвела від удару мільйони чесних людей, що мали партійні квитки
комуністів. (Подібну заяву того ж дня зробив Н.Назарбаєв і, як видно тепер з
розвитку Казахстану, вчинив правильно). Пропозиція знову не була
підтримана. Комедія з боротьбою за владу у Москві тих, хто мав цю владу
насправді, наближалася до завершення. Власне, до фіаско.
Царські ігри у Москві зайшли далеко. Вони могли закінчитися
трагічно і для України. Потребу дистанціюватися від небезпечних інтриг
відчували представники різних політичних сил. Тому позачергова сесія 24
серпня 1991 року повинна була поставити крапку в цій інтризі і, сумніву
щодо проголошення Акта незалежності не було ні в кого. Погодивши
зміст у Голови Верховної Ради, в «передбаннику» його кабінету я
запропонував Д.Павличку, М.Гориню та іншим: «Давайте викреслимо з
тексту возвеличення Б.Єльцина. Йдеться ж про нашу незалежність. Пройде
час, і така «вдячність» виглядатиме недоречно». Треба сказати, всі
погодились відразу.
Виступаючи у цей день на пленарному засіданні, ще раз звернувся до
представників різних політичних течій з пропозицією переступити через те,
що нас роз’єднує, а зайнятися справді державним будівництвом. Потреба
такої пропозиції була, бо знову нагніталося протистояння, вихваляння
патріотичності одних та їх героїзму у дні авантюрного «путчу» і
звинувачення інших в сприянні путчистам. Не зверталась увага на те, що
Президія Верховної Ради в дні, коли вплив ДКНС відчувався
найбільшим, визнала недійсним розпорядження цього комітету на
території України. Саме з того розпочався процес виходу з нав’язаної
політичної кризи. Я бачив у ті дні представників різних політичних
уподобань. Радикали-«незалежники» про всяк випадок одягли червоно-сині
(які вже давно замінили на інші) значки депутатів, їх опоненти ходили
пригнічені, відчуваючи себе пішаками в чужій та ще й нечесній грі. Для
одних і інших виходом із ситуації було практично одностайне голосування за
Акт незалежності України.
Цей історичний крок через десять років був втілений у панно, що
знаходиться тепер в основному приміщенні парламенту. Спілкуючись з його
автором під час роботи над картиною, зауважив, що акценти в сюжеті
зміщені, на перший план висуваються ті, хто згодом був при посадах, але до
забезпечення важливого кроку мають дуже і дуже далеке відношення, а ті,
хто щиро вболівав за суверенність (С.Хмара, Л.Скорик), знаходяться в тіні.
Дещо художником виправлено. Але справа не в тім, бо це все-таки заголовна
сторінка для історії держави України. І всі, хто причетний був до
ухвалення Акта, достойні увійти в історію держави як її творці*.
__________________

* Історія боротьби за незалежність України тривала, складна і суперечлива. Але в
ній своє важливе місце займають депутати першого та другого скликань українського
парламенту. Це мали б пам’ятати історики, політики і законодавці пізніших часів.
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Але прийняття Акта і рішення про референдум не послабило
політичної напруги. Адже московські небожителі в своїй колотнечі
сподівалися не на знищення Союзу, а на знищення лише партії. Це вони
визнали через кілька років. Мені ж доводилось говорити про це на сесійних
засіданнях у вересні 1991 року. Як і про те, що в Україні розпочалася
боротьба за владу, яка лише видавалася боротьбою за незалежність. І
справді, Акт ухвалено, вважай, голосами здебільше комуністів, дату
референдуму проголошено. Потрібно було демонстрацією намірів і діями на
захист інтересів і прав громадян спільно домагатися підтримки населення. Ні,
почалися пошуки відьом. 26 серпня постановою Президії Верховної Ради
була припинена діяльність Компартії України. Своєрідні, часто самостворені
«трійки» почали допитувати посадовців різного рангу на предмет «А що ти
думав про ДКНС?». Президент Союзу РСР указом припинив діяльність
КПРС, дав інші розпорядження щодо її структур на місцях. І що цікаво: діяла
Постанова Президії ВР України про верховенство українських законів, а
виконувались вказівки (по радіо) М.Горбачова. Ще не була прийнята
згадана постанова від 26 серпня, а майно партії розтягувалося, люди
звільнялися з роботи. Практично ніхто в Україні не діяв всупереч законам,
тим паче в руслі ДКНС, проте багато хто втратив посади, причому не
політичні, а господарські. Звільнений, наприклад, начальник Чорноморського
пароплавства, до того ж народний депутат В.Пилипенко, без якого буквально
за два наступні роки найпотужніше в світі пароплавство було пущено по
вітру. Україну, схоже назавжди, витіснили з ринку торгових морських
перевезень.
30 серпня Президія Верховної Ради приймає неконституційну
постанову про заборону Компартії України. Характерно, що більшість у
Президії належала комуністам, а вів засідання вчорашній секретар ЦК
Л.Кравчук. Там же, на засіданні, де мені вдалося побувати, Л.Кравчук
пообіцяв, що відповідно до Конституції ця постанова буде поставлена на
голосування в сесійному залі. Мені довелося чотири години простояти біля
«першого» мікрофона, щоб добитися, аби головуючий поставив на
голосування включення в порядок денний цього питання (включення мало
проводитися автоматично, як і всі постанови президії, прийняті між сесіями).
«За» проголосувало трохи більше 90 депутатів. (Для довідки. В складі
парламенту, ще раз нагадую, перебувало більше двадцяти секретарів,
завідуючих відділами ЦК та перших секретарів обкомів). Через півгодини я
зібрав актив більшості і оголосив про її розпуск. А у виступі на
вечірньому засіданні 4 вересня оголосив ініціативу щодо створення нової
партії. З цього виступу цитата: «Ми створили дикий прецедент – 37-й рік в
«демократичному» виконанні. Вишукуємо, хто ж хотів зняти М.С.Горбачова?
Та ті ж, кого допитують! Так само як і ті, хто допитує».
Йшов пошук (чи призначення) ворогів і в журналістському
середовищі. Тимчасова комісія Верховної Ради підготувала проект постанови
парламенту, за якою ця комісія та її аналоги на місцях мали розпорядитися
долею редакційних колективів, які «чітко не визначили свою позицію щодо
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путчистів» чи «…сприяли формуванню невірної громадянської думки».
Потрібно було прислухатися до думки згаданих комісій щодо журналістів,
які «…за висновками комісій…не заплямували себе підтримкою путчистів».
Йшлося там і про забезпечення папером «хороших» і «нехороших» газет,
про роздержавлення видавництв.
Коментар з цього приводу мною зроблений у виступі на сесії 12
вересня 1991 року . Згадувалось там і про відродження практики сексотів, і
про інші аж ніяк не демократичні речі. Цікаво, чи пам’ятають нинішні
захисники свободи слова в Україні, хто був автором тексту тієї дикої, на
щастя, не прийнятої Постанови Верховної Ради?
26 жовтня відбувся Установчий з’їзд Соціалістичної партії
України. На ньому і на наступних двох засіданнях Політради СПУ
обговорювалася політична ситуація, в тому числі підготовка до
референдуму і ставлення до цього важливого дійства. Прогнози, зроблені в
партійних документах, справдилися. Наприклад, «…після референдуму
політична боротьба загостриться. Основними її потоками будуть експансія
націоналістичної ідеї під виглядом турботи про розбудову державності і
протидія експансії, сепаратистські процеси, що і без названої причини мають
в Україні досить міцне коріння». І ще «… підсумки референдуму – це воля
народу, а не заслуга якоїсь частини народу», «… нас цікавить
незалежність і держави, і колективу, і громадянина», «…вихід лише в
розрахунку на власні сили, на структурну перебудову економіки…». А в
парламентській газеті «Голос України» я, посилаючись на інформацію від
однодумців в областях, писав: «Чи підтримають виборці Акт? Переконаний,
результат буде високим».
Референдум справді був переконливим. На його високий результат
не сподівалися багато хто і в Україні, і за рубежем. Проте визнання
суверенності України не забарилося. Першими, здається, це зробили Канада і
Польща. Юридично Україна одержала статус держави. Але… на
урочистому засіданні Верховної Ради 5 грудня 1991 року з приводу
висунення кандидатури на посаду Голови ВР України мені довелося
визначити: «… проголошення Акта і проведення референдуму – це ще
далеко не незалежність, це лише початок поступу до неї». Що політична
боротьба вже загострюється, видно було з намірів достроково припинити
повноваження Верховної Ради. Політичні опоненти з самопроголошеного
«національно-демократичного» крила сподівалися, що вибори дадуть їм
перевагу. Згодом вони багато разів переконалися, що найбільша підтримка у
них була саме у 1990 році, що пізніше під їхні кольори коньюнктурно
приставали ті, хто ні до національних інтересів, ні до демократії не мали
жодного відношення.
Гострота проявлялася і в сепаратистських намірах. Якщо створену
Галицьку асамблею можна було вважати втіленням амбіцій кількох політиків
переважно місцевого масштабу (сама «асамблея» через її надуманість
швидко зникла), то в Криму президент автономії Ю.Мєшков будив відверто
сепаратистські настрої. Вихід був знайдений у 1994 році, коли Верховна
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Рада України просто скасувала інститут президента в автономії.
Наступного дня, виступаючи, як голова парламенту України перед
депутатами ВР АРК у Сімферополі, я не почув жодної репліки з осудом
прийнятого рішення. Згадую про це і тому, що другий президент помилково
приписував собі заслугу боротьби з сепаратизмом у Криму, хоч фактично
самоусунувся від втручання в ситуацію.
1 грудня 1991 року одночасно з проведенням референдуму
Президентом України було обрано Л.Кравчука. Вже 9 грудня в
Біловезькій Пущі ним та президентами Росії і Білорусі були підписані акти,
що юридично припиняли існування Союзу РСР і започатковували дещо
ефемерне існування Союзу Незалежних Держав. Угода про СНД потребувала
ратифікації парламентом. Виступаючи з цього приводу і опонуючи тим, хто
був проти ратифікації або за ратифікацію з додатковими протоколами, я
говорив: «Загроза українській державності не в договорах, не зовні. Вона
в середині України, в середині парламенту». В правильності цих слів
можна переконуватись і переконуватись.
* * *
Сьогодні є багато коментаторів подій, що відбулися на початку 90-х,
на порозі суверенності України, проте серед них не так багато учасників
подій. Вони можуть (і мають право) оцінювати події, враховуючи все те, що
відбулося згодом. Я би хотів вчинити інакше. Закінчуючи цей матеріал,
постараюсь майже дослівно повторити свої думки, висловлені в середині
березня 1992 року. Комусь вони здадуться спірними, комусь – ні. Але я мав
усі підстави говорити саме так, а відстань у 20 років від того часу дозволяє
робити точніші висновки кожному.
«Отже, спробуємо оцінити загальну ситуацію*… Очевидно, що ми
знаходимося на етапі практичного здійснення повороту до
капіталістичного суспільства. Цей поворот здійснюється в усіх сферах:
політичній – шляхом усунення Рад як представницьких органів
народовладдя, заміни їх вертикальною авторитарною структурою;
економічній – наміром передати накопичений багатьма поколіннями
капітал в руки причаєних давно та новостворених багатіїв;
соціальній – перекладанням клопотів, пов'язаних з соціальним
захистом населення, на плечі самого населення;
духовній – спотворенням історії, пошуком нових ідеалів під
виглядом відродження національної самосвідомості.
В цьому повороті є декілька особливостей. Одна з них полягає в
тому, що власне, соціалізму у нас і не було. Гадаю, ми ще матимемо змогу
дати точне визначення тому ладу, який був у нас донедавна, який потрібно
було змінити. Але чи таким способом?
Інша особливість полягає в тому, що поворот здійснюється
зусиллями тих людей, що або керували, або ідеологічно забезпечували
попередній устрій. В тому проявляється не лише парадоксальність
__________________

* Тут і далі фрагменти доповіді активу СПУ.
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ситуації, а й доказ кризи суспільної моралі, її спотворення, котре
виступає в поведінці багатьох людей, в їх готовності до відступництва і
зради.
Та найхарактернішою, здається, ознакою періоду можна вважати те,
що опонуючі нам політичні сили знайшли собі готових лакеїв серед
нинішніх бюрократів усіх рівнів, господарників, недавніх партійних
секретарів, депутатів, так би мовити, еліти суспільства. Напевне, тому, що
саме еліта боїться втратити свою «нішу» в ієрархії посад, своє місце біля
корита. А якщо й втратити, то хоч подовше затриматися.
Зміна владних структур незабаром ще яскравіше висвітлить кожну
людину. Нам потрібно бути пильними, бо ми і самі винні, що в такому
оточенні живемо, і нам це суспільство доведеться переробляти.
Недавно, як ви знаєте, відбулося перше засідання «круглого
столу» у Президента. Його проведення показало, що партій у нас
багато, різних – не дуже. Сказати, що «стіл» стане каталізатором
консолідації громадськості, передчасно, хоч ми б і сприяли такій його ролі.
Та навіть якщо він буде ширмою для влади, ми будемо сідати за нього,
оскільки він – джерело інформації.
«Круглий стіл», з'їзд Руху, практичні дії підтверджують, що
Президент справді покладається на Рух, сподіваючись знайти в ньому
підтримку для себе, використати його вплив для задуманих реформацій.
Мабуть, не варто вдаватися до аналізу мотивів такої його позиції. Час для
того ще буде, хоч саме по собі це не дуже важливо.
Важливо, що, може, вкрай рідко (а то й унікально) для світової історії,
керівник держави прийшов до влади, опираючись на більшість населення,
на вплив забороненої ним же політичної партії, всупереч явно вираженій
протидії меншості населення, і, прийшовши до влади, з'єднався зі своїми
опонентами. Зрозуміло було б, якби це була спроба об'єднати
суспільство. Проте його теза про здатність Руху до об’єднавчої місії
помилкова. Врешті станеться так, що владою своєю він виражатиме
волю, реалізуватиме наміри меншості проти більшості населення. Така
політика навряд чи перспективна для Президента, навряд чи корисна для
держави і народу.
Малоперспективність такої позиції підтверджена і з'їздом Руху.
Так, це справді впливова ще політична сила. Але вона настілки
неоднорідна, настільки готова до розколу, хоч би за елітарною ознакою,
що спиратися на неї ризиковано. А головне: Рух створювався для
функції «проти», а не «за». Він готувався для того, щоб руйнувати. В тому
лише напрямі він і має єдність. Будувати ж він нездатний: ні програми, ні
ближчих планів, ні ідей, ні кадрів. Таким чином, поєднання реальної
влади з політичною силою, зорієнтованою на руйнування, напевне,
не приведе до успіху. Хотілося б, щоб Президент скоріше сам дійшов
такого висновку.
Рух радикалізується. З цієї причини він теж втрачає єдність. Від
радикалів намагаються відмежуватись ті, хто вважає себе конструктивно
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мислячими. Доказом тому фактична самоліквідація Народної Ради у
парламенті республіки, створення об'єднання «Нова Україна».
Чи матиме перспективу це об'єднання, покаже час. Нас же воно
цікавить тому, що це перша спроба самостійної дії тих, хто заявляє себе
здатною до конструктивності політичною структурою. Все, що ми
спостерігали раніше, було реалізацією ґрунтовного плану, розробленого,
всебічно профінансованого головним чином з-за кордону. Цей план був
спрямований на руйнування того, що було. План виконано
достроково. Далі, виявляється, плану немає. Чорноволове «Що далі?»
стосується власне долі Руху, але державі в цілому від того ні тепліше, ні
холодніше!
У сказаному раніше криється відповідь і на питання: чому ми ("ми" як узагальнення) весь час програємо Руху? По-перше, не програвали. Він
вичерпував свій потенціал ще до серпневих подій, але одержав
«подарунок» у вигляді ДКНС з рук Горбачова і Єльцина, котрі
простимулювали вибір народом незалежності. Тепер же і Рух, причаївшись
у вересні - листопаді, щоб не «сполохати» населення перед референдумом,
намагається у свій актив перебрати його результати, віднести собі в заслугу
єдність України, безкровність перемін тощо. Хоч конкретні дії лідерів Руху
та його прибічників після 1 грудня якраз протилежні інтересам України.
Досить для підтвердження такого висновку проаналізувати акції довкола
армії і флоту, впровадження символіки, вояж Хмари до Криму та інші
речі.
По-друге, Рух (і все, що біля нього) діяв за згаданим уже планом. А
проти плану ефективним може бути інший, хай би і недосконалий, план.
Його ж не було.
Тепер же позиції вирівнюються на... безплановості, особливо щодо
економічної реформи. Тут якраз і складається виграшна для нас ситуація
(якщо не зволікатимемо). Економіка - наша сфера. Це умова соціального
захисту і соціальної справедливості - опора наших лозунгів та мети. Це
наша соціальна база, наші кадри. Не скористатися цим - гріх, неприпустима
помилка, тим більше, що економіка - поле боротьби ідей, планів,
практичних кроків, які не потребують якогось надто громіздкого
організаційного забезпечення. Пропонуй, переконуй, агітуй за себе
результатами.
Головна потреба – пояснити позицію щодо приватизації в
промисловості та інших галузях і щодо земельної реформи. Пояснити і
допомогти в організації захисту інтересів трудових колективів, а через
них – і всього населення.
Йдеться найперше про участь колективів в приватизації своїх
підприємств. Треба допомогти їм в складанні заявок на приватизацію, її
планів, передбачити вплив представників колективів у комісіях, що
контролюватимуть хід роздержавлення. Не можна дозволити, щоб під
оманливим добродійством сертифікації великі «наперсточники»,
захищені бюрократичним апаратом, лишили в дурнях і мільйони
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людей, і колективи, що працею створювали своє виробництво,
національне багатство.
Наївно бажаючим розбагатіти, тим, хто сподівається на повернення
в такий спосіб боргів держави перед народом, слід ще раз нагадати істину
про те, що в азартних іграх держава ніколи не програвала. Тому-то й
складається потреба в загалом іншої спрямованості законі знайти нішу для
захисту прав трудового колективу. Якщо буде ефективно працювати
виробництво, буде з чого зміцнювати бюджет, формувати соціальні
фонди, насичувати товарами ринок. Інших варіантів не існує
Подібна ситуація і для селян. Збудженим резервним фондом земель,
їм потрібно пояснити, що в колективних господарствах земля не
забирається, що та її частка, котра сьогодні знаходиться в постійному
користуванні господарств, у них же і залишається. Більше того, 85% її
передається у колективну власність.
Так записано. Та в Кодексі є щілини для всіляких спекуляцій. З них
визирають уже наближені до влади користолюбці, щоб прихопити кращі
клапті землі, котрі поближче, де краща, де меліорована, де згодом матиме
великий попит. І собі, і родичам.
Даючи можливість захистити свій добробут городянам, створюючи
умови для фермерства, слід не допустити розтранжирування землі, її
запустіння. Маємо знати, що проблема села - це проблема держави.
Що форми господарювання, форми власності - важливо. Та вирішальне
значення має ставлення держави до селянства.
…Ті, що борються проти нас, розкривають свої наміри. Вони
борються проти народу! Вони відстоюють інтереси 3-5% населення, що
збирається погріти руки на приватизації, розвалі колгоспів,
відстороненні держави від регулювання економіки і, отже, розгулі
монополізму, суцільних дефіцитів, катастрофічної інфляції.
На з'їзді Руху та за «круглим столом» точилося багато розмов з
приводу опозиції Президенту та співвідношення пріоритетів прав людини і
держави. У вустах І.Драча, М.Гориня, М.Поровського... ці теми звучали порізному, єднаючись при тому проти позиції соціалістів. Дивного в
підігріванні цих тем немає. Так завжди буває: коли ідея вичерпується, її
місце займає демагогія. Голосно говорять, щоб не здогадались, що
сказати нічого. Адже ми ніколи права громадянина України не
абсолютизували, відриваючи їх від інтересів держави. Навпаки, задаючись
пріоритетом цих прав, вважаємо необхідним, щоб всі державотворчі кроки
передбачали гарантії прав людини. Яке ж тут протиріччя?
Тому вкотре пропонуємо прийняти ще до Конституції Декларацію
прав громадянина України, щоб сама Конституція, нові закони та їх
втілення мали перед собою орієнтир - конкретну людину.
Певна річ, Президенту сьогодні, мабуть, найважче. Його перші 100
днів позначені зусиллями в творенні держави, в зміцненні своєї влади.
Так,напевне, і має бути. Та чим далі стає видніше, що в його «команді» не
вистачає розважливих політиків, котрі б стримували міждержавні, в межах
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СНД, конфлікти. Тому що занадто багато часу втрачено. Тому що
оточують Президента радники, що в тому і винні. А лихо близько.
Спалахує вже хата найближчого сусіда. Загасити пожежу вдасться тільки
гуртом. Не зробимо цього – залишимось сам на сам з бідою.
Спроби переінакшити історію, однозначно реабілітувати УПА,
ліквідація музеїв і пам'ятників, перейменування вулиць стало не лише
звичним явищем. За ним проглядається уважне око координатора. Мовчать
люди – давайте ще «додамо».
Додають. Уже готується «реекспозиція» музею Великої Вітчизняної
війни у Києві.
Очевидці свідчать, що в ньому не вистачає місця генералу
Ватутіну, відображенню багатьох битв найтяжчої війни на нашій території.
А музей же створювався якраз для пам'яті про подвиг народу, армії,
солдати якої не питали один одного про національність.
Невже таке можна витравити з свідомості? Невже не здригнулася
рука у чиновника, що затверджував план «реекспозиції»?
Ми не повинні стояти осторонь. Треба, щоб всі, хто знає правду
про події давні і не зовсім давні, несли її людям, особливо молоді,
школярам. Одна напівправда може витіснити іншу, та все ж вона
залишиться брехнею.
Інше питання, що турбує багатьох, – позиція щодо з'їзду депутатів
ВР СРСР. З повагою ставимось до намірів людей, що користуються
довірою виборців. Сподіваємось, що вони сприятимуть поліпшенню
відносин між державами Співдружності.
Ми також розуміємо, що з'їзд не відновить Союз як державу. Ця
сторінка історії перегорнута. Ми стоїмо за єдність незалежних держав, їх
корисне сусідство, взаємодію. Її сьогодні найбільше не вистачає. Наші
труднощі, спад виробництва, безробіття, загалом безладдя ґрунтуються на
порушенні контактів, в першу чергу господарських зв'язків. Їх потрібно
поновлювати. Той, хто не розуміє цього, хто шкодить їх налагодженню,
якраз і є ворогом України, її державності, її багатостраждального народу.
Учора (20 березня 1992 року) в Києві відбулася зустріч на рівні
керівників країн СНД. Що кияни зацікавлено стежать за розвитком
відносин у співдружності – сказати мало. А що сказати більше?
Треба визнати, що нелогічність нашої зовнішньої політики, так
само як і наших сусідів, полягає в тому, що керівники держав хочуть одним
махом з унітарної спільної держави вскочити в демократичні
самостійні держави. При цьому вишукуються зовнішні і внутрішні
причини спротиву такому стрибку. На цей пошук витрачаються сили і
емоції. А причина в об'єктивності перехідного періоду, який ні
прискорити, ні обійти не вдасться! Тим більше що часу на сприяння
об'єктивному перебігу подій втрачено занадто багато. Тоді, коли потрібно
було сідати до складного діла - розмежування інтересів, багато хто з
політиків носився з лозунгом «Ні Союзному договору!», як березневий
глухар, домагаючись своєї хоч і невеликої, але пристрасно – влади.
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Сьогодні багато що починає проявлятись із закладеного в політиці
раніше. Спростовується «теорія» одного з кандидатів у Президенти, а
тепер близького радника Президента, про те, що в самостійній Україні
проблеми економіки і управління вирішуватимуться у мільярд разів
легше, аніж у Союзі*. Покладений на часовий масштаб цей висновок за
майже чотири місяці мав би вже дати підтвердження у вигляді зростання
хай не в кілька разів – хоч би на частку процента життєвого рівня. Але ж
навпаки він стрімко падає.
Виходить, що реальність вище абстрактних міркувань. І самостійну
Україну не минають ті ж проблеми, що стосуються наших сусідів. Тож і
вирішувати їх треба спільно, шукаючи точки дотику, а не підставляючи
один одному підніжки».
22 жовтня 1992 року відбулося закрите засідання Верховної Ради
України. Тези до виступу на засіданні я назвав «Відповідати за державу…».
Зміст виступу добре характеризує стан, в якому перебувала Україна. Цитую:
«Ми повинні нарешті усвідомити всі - ліві і праві, крайні і
помірковані, що відповідати за державу треба гуртом. Не тільки треба, а
й доведеться. Її (державу) уже захопив вир катастрофи. Або,
згуртувавшись, ми її удари послабимо, або вона розчавить усіх нас. І ніхто
ні пошуком крайнього, ні галасом про розпуск ВР, ні просторікуванням про
вихід з СНД свою шкуру не вбереже. Час навіть для того пропущено.
Прийшла пора розібратись, що ж таки ми будуємо. (Що
зруйнували, вже видно. Як руйнували, хто допомагав, нащо це робилося про це можна говорити дуже багато. Але з тих балачок толку вже ніякого.)
Тут вкотре я повертаюся до позиції Президента і Голови Верховної
Ради. Вам пора вести політику, а не коментувати ті чи інші події.
Якщо (за Плющем) ми будуємо капіталістичне суспільство, то
треба сказати про це відверто, а не в якомусь інтерв'ю. І сказати до кінця:
що за чим буде слідувати, коли і як це обернеться для конкретної людини.
А щоб так сказати, потрібні хоч якісь розрахунки. Вони ж покажуть, що
побудова
капіталістичного
суспільства
на
зведених
раніше
соціалістичних началах та ще в спосіб, пропонований комісією
Пилипчука і К°,- повне безглуздя.
Очевидно, не вдаючись до дефініцій, нам (найперше Леоніду
Макаровичу і Івану Степановичу) потрібно визначитись, заявити людям, що
ми намагаємось соціально переорієнтувати економіку, що це завдання
складне, передбачає такі-то і такі етапи, внаслідок здійснення яких ми,
здається, підійдемо до формування постіндустріального суспільства.
Для того треба відмовитися від ідіотизму суцільної сертифікації,
не поспішати з приватизацією землі, повернутися в частині державної
економіки до планування з використанням у менших, але стабільних
обсягах держзамовлення, навести хоч в державному секторі порядок в
банківських операціях. Слід витиснути з внутрішнього ринку чужі
______________________

* Теза І.Р.Юхновського.
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гроші, не дати обертатись позабюджетними каналами долару,
проаналізувати всі резерви і можливе надходження, жорстоко придушити
мафію, починаючи з урядових структур. Не треба соромитися
надзвичайного стану в економіці. Він і без нас настав.
Треба продемонструвати народу, що три найвищі керівники здатні
відповідати за власні рішення. Тоді лише можна сподіватись, що буде хоч
якась повага до влади.
Треба розібратися, хто керує Україною? Президент чи Павличко,
Верховна Рада чи Павличко? Уряд чи ...? І якщо це так, то що ж це за
геній? А якщо геній, то нехай і відповідає за прийняті рішення:
− за
тупиковість
двосторонніх
угод
при
ігноруванні
багатосторонніх підходів в межах СНД;
− за нездатність нав'язаних кадрів вести доручену справу
(транспорт, сільське господарство, пропозиції по Мінюсту тощо);
− за розкол суспільства спотворенням історії;
− за неповагу і повне ігнорування міждержавних угод;
− за привнесення ворожнечі в стосунки між Україною і
Росією.
Хай би Президент хоч для себе з'ясував, на кого він спирається.
Він спирається, чи об нього спираються? Він правду каже про стосунки з
Верховною Радою чи ні?
Мабуть, неправду. Інакше, як пояснити: Президент спирається на
створений ним Комітет, а Комітет організовує акції студентів і
транспортників, ті вимагають виходу з СНД (куди далі виходити?),
вимагають розпуску Верховної Ради. Отже, це Президент організував
наметове містечко, він хоче виходу з СНД і розпуску ВР, недопущення
колишніх комуністів (доленосна, за висловом депутата Зайця справа) на
керівні посади. Президент, значить, заперечує Президента. Невже таке
треба пояснювати?
Невже не зрозуміло, що не можна одних і тих людей возити з
собою за кордон, не маючи до того ж зовнішньополітичної концепції,
ігноруючи тим самим конституційне право Верховної Ради?
Невже не видно, що ми «під копірку» повторюємо шлях
М.Горбачова і Верховної Ради СРСР?
Завдяки тому, що безвідповідальні (або ті, які мають інший інтерес)
люди, а не Верховний Головнокомандуючий керує обороною України,
ми маємо:
− втрату тактичної ядерної зброї як стабілізуючого фактора на
період реформування збройних сил;
− нульову боєздатність частин при наступальній структурі армії і
при одночасному проголошенні оборонної доктрини. Разом це - хаос,
безголов'я;
− повну беззбройність війська, армія не може спертися на
український ВПК. Нічого в цьому напрямку не робиться;
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− виключну політизацію армії, витрату бюджету на утримання
гетьманів з дерев'яними шаблями, котрі не Президенту, а керівництву Руху
доповідають про стан справ у армії; ці «квіточки» ще відгірчать нам
«ягідками»;
− руйнування системи підготовки військових кадрів. Потрібна
негайно військова доктрина. Без цього надії на збройні сили як елемент
держави смішні.
Нам конче потрібні закони в сфері управління:
− про Кабінет Міністрів;
− про структуру управління народним господарством;
− про розмежування функцій структур влади, особливо на
обласному і районному рівнях;
− про боротьбу з корупцією і злочинністю;
− про державну службу.
− Всім нам слід припинити балачки про розпуск Верховної Ради.
Не демонструвати протистояння. Ми - каталізатор настроїв у
суспільстві.
Настав час скасувати постанову Президії про заборону діяльності
КПУ. Питання включене в порядок денний. Жодного доказу вини партії
нема, приводу для переслідування комуністів нема. Не треба повторення
ганьби московського суду. Звертаюся до всіх депутатів, не чекати, поки
керівництво Верховної Ради зблаговолить саме вирішити цю справу.
Треба розуміти - партія не відновиться. Та партія. Але долю свою
вона мусить вирішити сама.
Слід встановити мораторій на кампанію перейменування,
знесення пам'ятників і знаків.
Влада підриває свій авторитет.
Місцеві органи спекулюють авторитетом Президента. А він ніби
того не знає? Потрібне його послання з цього приводу. Проаналізуймо хоч
би публікації про збір підписів до референдуму, про штучно «підігріту»
акцію на площі, про конфлікт у Криму. Це що – наша позиція?
Чому в газеті ВР нічого немає про реальний стан в економіці, про
причини її кризи, про виробничі колективи? Адже там - справжнє життя.
Для таких публікацій теж потрібна кваліфікація. Чому не слово депутата
подається, а коментар журналіста (на рівні його підготовки, настрою і
політичної орієнтації) до цього слова? Коли зникнуть штампи «як на
мене», «на мій погляд»?
Нас ніхто не переробить. Треба терпіти один одного і поважати
(чи хоч вдавати повагу) такими, як ми є.
У мене більше претензій до Президента, ніж у Чорновола чи Хмари.
Але він найвища влада. Неповага сьогодні до нього завтра ж повернеться
неповагою до вас.
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«Уничижение» Верховної Ради, систематичне, хворобливе,
цілеспрямоване, завтра обернеться проти тих, хто прийде в новий
парламент (або думає, що прийде).
Шельмування Уряду - ганьба для нас. Бо ми цим самим лиш
доводимо свою безпорадність, нерозуміння шляхів подолання кризи.
Час критичний.
Або згуртуємося – і прорвемося до кращої долі. Або покриємо себе
неславою, прокляттям людей.
Всі разом. Винятків не буде».

P.S. Такими були дискусії на початку становлення держави. Чи далеко
ми відійшли від логіки тієї боротьби? За нею було мало турботи про народ і
державу, більше – турботи про владу. Аналізуючи ті кроки з 20-річної
відстані та зважаючи на все, що було згодом, треба сьогодні усім нам винести
для себе основний урок: в державному будівництві перемоги і поразки
спільні, успішну державу не можна створити на ворожнечі. Треба мати
проект, керуючись яким, кожна політична сила (в чомусь поступаючись) і
кожен громадянин послідовно зводять державну будову. Будову, в якій
кожен почуватиметься вдома, на своїй землі.
Це єдиний шлях.
30.03.11
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Про основу правової системи
Серцевиною державно-правової системи є Конституція. В Україні її
прийняття та внесення змін супроводжувалось гострою політичною
боротьбою. З відстані часу усе чіткіше проявляються інтереси суперників у
цій боротьбі. Адже під час розгортання боротьби піднімаються гасла турботи
про народ і державу, а коли час минає, полум’я боротьби згасає, тоді на
поверхню виходить те, що найменш корисне людині і країні, що цікавить, як
правило, лише власть імущих: влада і можливості влади для задоволення
потреб її представників. В більшості випадків, потреб далеких від інтересів
народу.
В тому можна переконатись, переосмислюючи матеріал тогочасних
публікацій.
27.04.16
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Від Декларації до державності
Весною вже далекого 1991 року чимала група депутатів Верховної
Ради України на чолі з Д.Павличком (Хоч у складі був і перший заступник
Голови Верховної Ради І.Плющ) два тижні перебувала за океаном. Склад
делегації напевне визначався не випадково: з дванадцяти чоловік лише я був
представником парламентської більшості.
В Індіанаполісі, Чикаго, Вашингтоні ми провели багато зустрічей з
представниками влади, української діаспори, політиками і журналістами.
Тому сприяли американські українці Богдан Футей і Надя Мак-Коннел,
організації діаспори взагалі.
На зустрічах і прийомах від делегації вручалися скромні сувеніри і
скрізь – поліграфічно бездоганно виготовлені «Декларації про державний
суверенітет України». Одержуючи ці документи, місцеві українці іноді до
зворушливості тішилися, американці ж діяли за протоколом: дякували,
роздивлялися, як ми іноді амулети з Океанії.
Що й дивуватись, – сам президент Буш в той час у стінах Верховної
Ради (Маргарет Тетчер також) тактично утримався від коментування деяких
запальних міркувань українських реформаторів, натякаючи на те, що, маючи
стосунки з Канадою наприклад, вони не можуть мати такого ж рівня
стосунки з Квебеком.
Від провінції до держави – шлях неблизький. Схоже, на той час,
доклавши рук до розвалу Радянського Союзу, нинішні світові господарі не
сподівалися на швидке державне самовизначення України. Не сподівалися на
те, будемо відвертими, і наші самостійники. Дмитро Павличко не раз
повторював: «Нехай Україна буде тричі комуністичною, але самостійною».
Говорилося це як про віддалену перспективу. Забігаючи наперед, можу
ствердити, що якби в намірах його, як і інших, хто щиро або демонстративно
прагнув самостійності, висловлювання збігалися зі змістом, Україна вже
давно сприймалася б у світі як поважна і суверенна держава. Не за своєю
комуністичною сутністю, ні. За умовою, котра тільки і гарантує побудову
демократичної держави, – налаштованості на те всього суспільства. Єдиного
суспільства.
Власне, внутрішнє політичне, скоріше ідеологічне протистояння і
завадило до сих пір реалізувати потенціал суверенності. З того приводу не
раз мав розмови з покійним В.Чорноволом та іншими. Не боротися з лівими
слід, а разом будувати державу, – до того зводилася моя аргументація. Адже
якби хто не коментував перебіг подій, зміст найважливіших рішень, роль тих
чи інших ініціаторів, факт залишається фактом, – без провідної участі лівих
(за означенням) не було б прийнято жодного рішення, що стосувалось
державності України.
Так було і з Декларацією. Кілька тижнів у гострих дискусіях,
борючись за кожне слово, при повній трансляції засідань на радіо і
телебаченні, скандуванні на вулицях тисяч привезених із західних областей
активістів, пункт за пунктом виростали статті Декларації.
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З’являлися там і такі формулювання, як намір щодо без’ядерного
статусу України (пропозиція І.Драча), що з відстані часу все більше здається
з умислом привнесеним здалеку у зміст Декларації, і пропозиції, котрі,
реалізуючись у норми Конституції, створювали б підстави для організації
державного життя на демократичних засадах. Практично одностайне
голосування за текст Декларації було все-таки наслідком двох обставин:
прийняття двома тижнями раніше подібного документа в Росії і приписом до
нашого варіанту (пропозиція Л.Кравчука) щодо використання Декларації як
основи наступної Конституції України і нового Союзного договору.
«Парадом суверенітетів» пізніше називав декларації республік
перший – останній президент СРСР М.Горбачов. Зовні це такий вигляд і
мало, але «парад» не в останню чергу був наслідком бездарного союзного
управління. Водночас все виразніше виявлялась вада надцентралізованого
державного управління, на місцях не вистачало кадрів, що здатні були
мислити перспективно. Хуторянство було властивим і Росії з єльцинським
«…рушить Центр», і всім іншим республікам. Скоріше інтуїтивно моє
відчуття небезпеки розвалу Союзу для кожного суб’єкта величезної держави
виражалося фразою «Нам Союзний договір потрібен не як ярмо на шию, а як
формула незалежності». Це публікувалося в газетах за рік до Акта про
незалежність, і весь подальший перебіг подій лише підтвердив правильність
того застереження. Цінове міжреспубліканське змагання, руйнування
фінансової системи, сварка за озброєння і флоти, підозріла втрата тактичної
ядерної зброї, залишення сам-на-сам з такими проблемами, як
Кіровоградський гірничо-збагачувальний комбінат, атомні довгобуди,
незавершений красень-авіаносець «Варяг», Дністровська захисна система.., –
все це наслідки провінціалізму при обмеженості тих, хто в Москві керував
великою державою. Руйнування виробничої кооперації довершувало
«успіхи» непродуманої політики, а над усім домінувала чорнобильська
трагедія, нейтралізація якої, розрахована українськими законами на союзний
бюджет, ставала непосильним клопотом України.
Чи добре те, чи ні, але державність України не здобута, вона їй
дісталася. Дісталася по формі, змісту свого досьогодні ще не здобула.
Більше того, на десятому році Декларації маємо досить підстав
говорити про зростання залежності України більше, ніж чимало вже років
тому. Залежність фінансова, економічна, енергетична, технологічна, значною
мірою військова, врешті – політична.
Тому, аналізуючи поступ до державності, можна було б торкнутися
деяких етапних подій. Гадаю, це зроблять мої колеги депутати.* Бо слід мати
на увазі, що в кожному випадку йдеться скоріше про віртуальні ознаки
державності, окрім реальних фактів, котрими є визнання України світовим
товариством та її Конституція. На першу ознаку чимало попрацювали обидва
президенти та Верховна Рада (входження до Ради Європи). Конституція – це
виключно заслуга парламенту.
______________________

* Стаття готувалася до збірника спогадів про прийняття Декларації.
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Один з критеріїв державності – ставлення до держави власного
народу, конкретного громадянина. Тут розмаїття оцінок, але в переважній
більшості люди до власної держави ставляться з осудом, нерідко – вороже.
Вони мають на те причини: страшне безробіття, невлаштованість, майнове
розшарування, платна освіта і медицина, вкрадені заощадження і право на
майно, злочинність, корупція, неправда… Все це в сукупності означає розпад
продуктивних сил країни і все тут зв’язано: якщо жебракує держава, то її
народ теж жебракує.
З приводу наших негараздів можна говорити годинами, та все без
користі. Краще назвати причини такого стану і забезпечити зрушення в
потрібному напрямку.
Серед причин (процитую один з пунктів нової редакції Програми
Соціалістичної партії України) виділяються такі: відсутність досвіду
державності і компетентних кадрів відповідного масштабу, невідповідність
наявної народногосподарської структури країни потребам її як самостійної
економічної системи;бездумне перенесення на українську дійсність
зарубіжного досвіду, здобутого на принципово іншій основі, і обвальний,
неконтрольований і незаконний характер перетворень, що спричинив
корупцію і криміналізацію всіх суспільних відносин, переродження влади.
Трансформацію Союзу в суверенні держави можна було здійснювати
різними шляхами. Так само перетворення всередині колишніх республік
могли бути різними. В Україні вибрані найгірші варіанти перетворень.
Власне, не вибрані, бо майже все йшло «без руля і вітрил», стихійно,
хаотично. Зрозуміло, що в складній соціально-економічній ситуації, під час
кризи кожна партія, група, просто думаючі люди, структури влади чи окремі
її представники по-різному бачать вихід із кризи. Але навряд чи хто з них
хотів би зла собі, народу і країні. Тому потрібен був компроміс поміж
різними поглядами і пропозиціями. Суть і форма цього компромісу –
засади внутрішньої і зовнішньої політики, необхідність розробки яких
передбачена Конституцією України (і колишньою, і нинішньою). Засади –
це вибраний і узгоджений курс розвитку держави. Без такого курсу
різноманітні розробки, програми, прогнози, пропозиції тощо – лише
метушня, імітація дії і управління. Коли двічі, від імені своїх політичних
прибічників, і не лише від них, я вносив на розгляд парламенту проект
«засад», вони не одержували підтримки не тому, що були недосконалими, а
тому, що над прагматизмом і державницьким інтересом вище здіймалося
меркантильне, примітивне, обмежене хуторянство. Провінціалізм влади і
управління – це головна причина усіх наших бід.
Прояви провінціалізму найкраще помітні в функціях влади і змісті
кадрової політики. Давно відкинуті в розвинутих країнах «принципи»: аби
ніхто не піднімався вище середнього рівня і аби годив «начальству», – суть
кадрової політики в Україні, причина чехарди урядів і соціальноекономічних наслідків. Варто було Ю.Звягільському і В.Масолу, не
претендуючи на владні висоти, взятися за, можливо недосконалі, але
осмислені дії, як відразу на те позитивно відреагували економіка,
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виробництво, бюджет. А коли замість них в черговий раз економікою і
управлінням зайнялися дилетанти, господарський механізм просто
розсипався. Чи вийшло б що-небудь у П.Лазаренка, Є.Марчука,
В.Пустовойтенка, О.Ткаченка (в парламенті), чи щось вдасться В.Ющенку –
важко сказати не тому, що вони себе «не показали» або «не показують».
Причина в тому, що вони здатні «висуватись». А при бюрократичній схемі
державного управління це вже «кримінал», замах на владу. На ту владу, яка
ні за що не відповідає, але розпоряджається всім, яка майже за всі роки
суверенності бореться виключно… за владу.
Власне, ми підійшли до відповіді на питання про те, чому після
Декларації, Акта про незалежність і Конституції Україна ніяк не може
постати державою. Вся причина в управлінні, його організації і
персональному складі. Це правда, але не вся. Причина глибше, в сутності
основної суперечності для сучасної України, – суперечності між розвитком
продуктивних сил і розвитком виробничих відносин. Держава, влада –
елементи надбудови, вони відображають виробничі відносини, а ті в свою
чергу – лише соціальна форма продуктивних сил. Між цими явищами має
бути повна відповідність, інакше катаклізмів не минути.
В Україні під тиском надбудови, найперше державної влади,
виробничі відносини регресивні стосовно продуктивних сил, навіть
понівечених, таких, що перебувають в стадії розпаду. Особливо те
проявляється стосовно найважливішого компонента продуктивних сил –
людини. Вона звикла до співволодіння (нехай опосередкованого, через
державу, але відчутного через функціонування соціальних фондів, гарантії
прав тощо), а тепер шахрайським способом позбавлена всього. Вона освоїла
високі технології, а Україні нав’язана небувала в історії світу
деіндустріалізація, альтернативою сучасному виробництву виставлено базар і
«економічний туризм». Вона вихована в атмосфері колективізму (згадаємо,
як японці, іспанці та американці в своїх умовах підтримують всі форми
колективізму), а їй нав’язують індивідуалізм, самовиживання. Вона
сформувалася як істота гуманна, високодуховна, патріотична, а тепер вся
надбудова: мораль, мистецтво, влада, інформація тощо падає на її свідомість,
руйнуючи все святе заради нижчих інстинктів, коли в пошані стає той, хто
багато вкраде, обійде закон, зневажаючи Конституцію і мораль, хто
викрутить руки залякуванням, переслідуванням, шантажем, цинізмом.
Патріотизм же підмінений тезою, що в різних варіаціях звучить в
пригодованих ЗМІ: «Хто не з владою, той антидержавник».
Можна заперечити, – це наслідок. Так, наслідок. Але і причина. За
десятиріччя в Україні відбулися кардинальні зміни. Економіка стала справді
багатоукладною, створені деякі передумови для розвитку конкурентного
середовища, підготовлена необхідна правова база, а управління залишилось,
як і раніше, адміністративним. Як і раніше, але набагато гіршої якості, бо за
радянських часів влада діяла в інтересах держави, залишаючись в цілому
підконтрольною, хоч би масовій партії. В сучасній Україні влада виражає
інтереси кланів і ні перед ким не звітує, використовуючи в тих же інтересах
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державний інструментарій: міліцію, прокуратуру, податкову службу, ЗМІ і
СБ, всю адміністративну вертикаль. Відстоюючи інтереси кланів, влада
невідворотно стає корумпованою, отже злочинною.
Продуктивні сили і виробничі відносини в Україні «будуються
зверху». Це суперечить природі взаємин між ними. Формою такого
«будівництва» може бути лише деспотія, диктатура. Світ іншого не знає. В
Україні ж ця перспектива ще більш зловісна – кримінальна диктатура. Хто
в тому сумнівається, проаналізуйте хоч би, як і поміж ким, іноді за
допомогою уже існуючої влади, розподілені на майбутнє виборчі округи в
Донецьку, Одесі, Києві, Дніпропетровську і т.д. Або ж поясніть природу
такого нестримного прагнення до авторитаризму державної інституції на
Банковій, причини дикунської дискредитації законодавчого органу, а час від
часу – і уряду, неконституційну в деяких випадках поведінку
Конституційного Суду і ЦВК.
Все це складові загальної біди. Вона уже підійшла до критичного
стану. І як не раз бувало в світовій історії, явище породжує свою
протилежність. В Україні склалися передумови для справді
демократичної, ненасильницької революції. Ці передумови створені
волюнтаристським
проведенням
непотрібного
референдуму.
Ми,
парламентарії, що приймали Декларацію, Акт про незалежність і
Конституцію, представники партій і громадських об’єднань, урядовці,
котрим обридло бути «козачками» у корупціонерів, інтелігенція і всі
громадяни, що хочуть за свого життя кращої долі і перспективи своїм
дітям, – всі ми повинні об’єднатися для радикального, відповідно до
народного волевиявлення, перегляду функцій і повноважень владних
структур. Не задля обмеження прав Президента, ні. Аби він дотримувався
чинної Конституції, перегляду не знадобилося б. Але процес пішов далі, він
пропустив момент, коли його можна було перевести в законне,
конституційне русло. Проблема вже не піддається вирішенню зсередини,
отже, слід вийти за її межі, щоб зв’язати взаємною відповідальністю перед
народом законодавчий орган і уряд, звільнити громадян від сваволі
державної бюрократичної машини, якщо хочете, – врятувати державу і її
главу від ганьби.
Подумки повертаюсь до дискусії і просто розмов десятирічної
давності, до тих, з ким вони велися, або до тих, хто на десятирічній відстані
уособлює їх тепер. Звертаюся до вас, колеги, товариші і опоненти, аби потім
нікого не звинувачували, що вас нібито не попереджали. Отож, перестаньте
догоджати власть імущим, не будьте раболіпними, байдужими до виразок,
які набувають зловісного вигляду на суспільному організмі України. З вашою
допомогою, зауважу. На перевірку виходить так, що чимало політичних
партій (і справа, і зліва), на словах демонструючи незгоду з руйнуванням
основ державності і перетворенням її в заповідник корупції та злодіїв, на ділі
здатні лише прислужуватися владі, поїдати собі подібних, аби лиш партійні
достойники були допущені якщо не до реальної влади чи власності, то хоч до
бюджетного корита. І чим більше залежності від влади, чим більше
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відкритого або замаскованого прислужництва, тим більше запопадливості в
пошуку «неконституційних» дій з боку ще недавніх однопартійців, в пошуку
ворогів державності.
Соромно все те спостерігати, шановні сучасники. Ви всьому можете
знайти виправдання, але сам-на-сам із власною совістю ви знаєте, що дії ваші
і пояснення з огляду на майбутнє: і вашого, і народу, і держави, – лише суєта
суєт. І якщо у нас вистачає мужності говорити хоч би собі правду, ми
швидко зрозуміємо, що біда України – у нас самих. У тому, що ми іще не
стали народом, що будучи представниками такої як є політичної еліти, ми
«не дотягуємо» до рівня, відведеного нам історією, зокрема, для
перетворення населення в народ.
Небезпека наблизилась надзвичайно. Вітчизна наших предків і наша
Батьківщина стрімко перетворюється в третьорозрядну колонію. А ми всі
прагнули не такої перспективи. Хто розуміє це, – єднаймося заради боротьби.
Сьогодні це важко, непрестижно, небезпечно. Та шанс є. Нам воздасться
тією Україною, яка уявлялась нам під час прийняття Декларації. З якою
гідно увійти в третє тисячоліття!
26 травня 2000 року
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Від конституційної ночі до конституційного мороку?
Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось - таки колись!
Т.ШЕВЧЕНКО
Діждалися. «Вашингтоном» став парламент 13-го скликання. 28
червня 1996 року назавжди увійде в історію Днем Конституції України. І хоч
як би хто не нівечив або паплюжив Основний Закон держави, потуги ці
розбиватимуться об волю народу, його довіру своїм обранцям, що вранці 28
червня завершили шестирічну неймовірно складну роботу – пошук
суспільного компромісу задля перспективи країни – соціальної,
демократичної, правової.
Розпочиналося все з Декларації про державний суверенітет, з тієї
всенародної дискусії, що незвично гласно озвучувалася народними
депутатами. Декларація лишилася тільки технічним завданням для
майбутньої Конституції. Та за рівнем засад, у ній передбачених, вона йшла
далі в розвитку демократії, аніж це вдалося втілити в Основному Законі. Так,
це правда. Бо, вириваючись з однієї системи тоталітаризму, ми неймовірно
швидко почали занурюватися в іншу, незрівнянно гіршу систему, що сповила
своїми путами права людей, інтереси суспільства, інститути держави.
Ще одним етапом до прийняття Конституції був Акт про
незалежність, його утвердження референдумом 1 грудня. Саме цей день мав
би бути Днем незалежності, бо 24 серпня 1991 року ухвалено документ, що
сформулював суть виходу з небезпечної московської авантюри. Внаслідок
прийняття цього документа (за формою) Україна отримала незалежність. Але
справжнім суверенітет міг стати лише шляхом волевиявлення всього народу.
І народ зробив це, прагнучи собі кращої долі.
Верховна Рада 12-го скликання розглянула підготовлений проект
Конституції і винесла його на всенародне обговорення. На початку 90-х в
Україні ще була демократія, і обговорення не супроводжувалося наперед
підготовленими проектами схвальних чи негативних оцінок. Це тепер можна
було б прийняти не лише будь-який проект, а навіть через «народне
волевиявлення»
відмовитися
від
Конституції
взагалі.
Власне,
держадміністрації тепер на Основний Закон дивляться, як на оздобу
кабінетів, а дотримуватися його не збираються. Можливо, так відбувається
тому, що обов’язковою ознакою лояльності місцевої влади до гаранта
дотримання Конституції є його портрет у кабінеті, а він – гарант – якраз за
приклад законослухняності служити не може.
Обговорення було справжнім, тисячі пропозицій надійшли до
Верховної Ради. У суспільстві і його відображенні – законодавчому органі –
не було одностайності щодо норм Конституції. Одним хотілося радикальних
визначень щодо символіки, іншим – утвердження радянських засад, ще
іншим – чи то демократії, а чи то поросятини з хріном. Керівництво
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Верховної Ради, не зумівши знайти спосіб узгодження проекту, «для ясності»
його зам’яло, а всю роботу з Конституції спустило на гальмах. Переконаний,
то було грубою помилкою.
Верховна Рада 13-го скликання відновила конституційний процес.
Лист нового Президента щодо змісту Конституції і готовності до співпраці
був взірцем конструктивності та демократизму, хоч уже серпневий (1994р.)
Указ про затвердження голів обласних рад головами адміністрацій, а слідом
за тим підпорядкування собі Національної гвардії підтвердили, що тема
одноосібної, нічим не обмеженої влади є головним мотивом діяльності
нового глави держави. Не випадковим був і час видання Указу про голів
адміністрацій. Серпень – відпустка для Верховної Ради. Перезатвердження
обраних на посади керівників ставало не формальним актом, воно
створювало правову колізію, що підтвердилося звільненням низки голів
облдержадміністрацій, тривалою напівдетективною історією звільнення мера
м.Києва Л.Косаківського. Суб’єктивні бажання керівника держави, примхи
його найближчого оточення ставилися вище від вимог Закону. В тому можна
було переконуватися ще багато разів.
Наступним кроком адміністрації Кучми стало втягнення Верховної
Ради і всього суспільства в безплідну дискусію довкола такої ж безплідної
щодо інтересів народу ідеї «вертикалі влади». Суть «вертикалі» викладено у
Законі України «Про владу».
Уже перший розгляд проекту цього закону засвідчив, що нову
адміністрацію цікавить тільки влада і ніщо крім влади. Закон входив у
суперечність з усім правовим полем держави. Щоб хоч якось вмонтувати в це
поле закон, було реанімовано ідею (на той час уже покійного) голови
Конституційного Суду Леоніда Юзькова про Конституційний Договір.
Щоправда, його ідея стосувалася принципу врегулювання правовідносин до
прийняття Конституції, а на практиці все зводилося до суті правовідносин.
На верхніх поверхах влади почала поширюватися (згодом звична)
кулуарна технологія вирішення правових питань, коли залаштункові
переговори, зманювання людей посадами, майном, політичними авансами,
відзнаками використовувались як фактор для вибору позиції. Вперше
застосована і ганебна практика підміни регламентної процедури прийняття
законодавчих рішень індивідуальним збиранням підписів. Врешті 240
підписів депутатів на користь закону про владу було зібрано, і, щоб не
допустити увічнення самодержавності за схемою «немає нічого постійного,
ніж тимчасові речі», Конституційний Договір було поставлено на розгляд
Верховної Ради і підписано від її імені Головою Верховної Ради.
Ще на рік Л.Кучма фактично одержав необмежену владу і практично з
такими ж наслідками, як і в період свого прем’єрського декретотворення.
Власне, то був спосіб продовження хибної політики, інтервалом у якій став
період між відставкою Л.Кучми з посади прем’єра до обрання його
Президентом. Адже сумнозвісні трасти, спотворення пенсійного
законодавства, системи оплати праці, обвальна приватизація, інші
«винаходи» реформаторів були оформлені декретами, а втілювалися в життя
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здебільшого за часів президентства автора декретів. Логічною в зв’язку з цим
видається турбота Президента про амністію вивезених капіталів. А вивезені
вони були не в останню чергу внаслідок реалізації згаданих та інших
декретів. Рік підготовки Конституції став періодом боротьби за майбутнє
українського суспільства.
Сформована у спосіб, запозичений від попередників, Конституційна
комісія працювала відповідно. На загальних засіданнях вона розглядала
концепцію і окремі норми Конституції, але її «президентська» частина в
перервах між засіданнями готувала свій «монархічний» варіант Основного
Закону, ще більше посилюючи функції Президента, вилучаючи зі статей те,
що підлягало згодом контролю з боку громадськості (безплатні освіта,
охорона здоров’я тощо).
Цей варіант став таки предметом розгляду у Верховній Раді. В березні
1996 року вона відхилила його як недемократичний, який руйнує механізм
противаг і стримувань поміж гілками влади.
Засідання Конституційної комісії після березневого «ні» дійшло
висновку про те, що можливості цього органу вичерпані і необхідно в зв’язку
з цим створити робочу групу, яка підготувала б до розгляду проект з
урахуванням усіх поданих на той час пропозицій. То був принциповий у
багатьох відношеннях момент, бо десяти членам робочої групи (4 – від
Верховної Ради, 4 – від Президента, 2 – від юридичних структур) належало
сформулювати документ, що за будь-якої ситуації в сесійній залі зберіг би в
основному свій зміст. Робоча група затвердила свій внутрішній регламент, за
яким рішення вважалось прийнятим при 7 голосах «за», отож кожна позиція
набувала надзвичайної ваги. Головою групи було визначено професора
Володимира Буткевича – голову Комісії Верховної Ради з прав людини,
відомого в світі правника. Група працювала винятково напружено, стала
каталізатором консолідації законодавчого органу напередодні внесення
проекту на обговорення сесійної зали.
Тим часом залежні від виконавчої влади газети, теле- і радіоканали
настирливо розпочинають мусувати тему неможливості прийняття
Конституції законодавчим органом.
Під можливості простої більшості (тоді їй ще не примудрилися надати
юридичний статус) організовується робота ініціативно створеної Тимчасової
спеціальної комісії (ТСК), котра намагається відсторонити від роботи над
проектом значну частину депутатів (в першу чергу – комуністів) і
керівництво Верховної Ради. Така лінія ТСК, її керівництва (М.Сирота)
знаходить повну підтримку на Банковій.
Ця витівка була вкрай небезпечна не лише для конституційного
процесу, вона загрожувала єдності суспільства, бо давала підстави значній
частині громадянства вважати Конституцію чужою. Очевидно, на це якраз і
розраховували «диригенти», – догідливо продемонструвати наставникам із
Заходу, як вони борються за демократію проти «червоних», а комуністам –
через референдум довести, що їх не підтримує народ.
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Зняти цю колізію здатне було лише формування Тимчасової
спеціальної комісії (ТСК) Верховною Радою у суворій відповідності з
Регламентом – на пропорційній основі, коли від найбільшої фракції в комісії
працювало б не два, а вісім представників. Боротьба була, без перебільшення,
запеклою. Аби не допустити законного виконання цієї умови, адміністрація
Президента і уряд взялися знімати з посади Голову Верховної Ради.
Персонально за цю справу відповідали прем’єр П.Лазаренко (з делегуванням
цього доручення першому своєму заступникові В.Дурдинцю) і голови
обласних адміністрацій. Тоді вже відпрацьовувалася, згодом звична,
«демократична» технологія: керівників фракцій, окремих депутатів
викликали у високі кабінети для бесіди, під час якої виявлялися деталі
родинного життя депутатів, можливі перспективи кар’єри, бізнесу, житла,
влаштування дітей та інші… «державної ваги» справи. Принизливу
процедуру пройшли десятки депутатів, багато хто з них заходив опісля до
мого кабінету і зі сльозами в очах від сорому і приниження казав:
- Ви не подумайте, я ж усе одно голосуватиму за Вас, але не міг не
підписати… Попередили, що звільнять з роботи дружину. Вона ж хвора, не
переживе.
Приходили депутати – керівники державного і місцевого рівня,
генерали і доктори наук… Ганьбу держави переживали разом. Їх доводилося
заспокоювати, мовляв, не варто займатися самоїдством, тим паче мене не
цікавить, хто підписав пропозицію. (Признаюся, що і сьогодні знаю лише
тих, хто сам повідомляв про свою слабкодухість, і тих, хто за переконанням
(С.Соболєв) чи занадто вислужуючись (А.Засуха) збирав підписи депутатів.)
Траплялися і винятки. Посла в Лівані В.Шибка викликали до Києва
спеціально. Відмовившись від підпису у В.Дурдинця і П.Лазаренка, він
позбувся посади, а дипломатичного рангу не удостоївся очевидно тому, що в
«демократичній» Україні соціалістам ранги «не положені».
Шантаж, усіляке насильство допомогли зібрати необхідну кількість
підписів, і 5 червня пропозицію про включення до порядку денного питання
про недовіру Голові Верховної Ради було обговорено і проголосовано. Як і
передбачалося, голосів не вистачило. Не спрацювала ще одна домашня
заготовка: ініціатори хотіли, щоб усупереч регламенту голосування було
поіменним. Вони не вірили самі собі, не те що нібито загітованим депутатам.
Боячись розправи, в поіменному режимі депутати могли б проголосувати не
по совісті, а внаслідок цькування. За словами О.Ткаченка, вірний товариш
Л.Кучми – П.Лазаренко – благав його, тоді Першого заступника Голови
Верховної Ради (за Регламентом він мав вести засідання), щоб той
організував фіксоване голосування: «…На коліна стану, Президент просив. Я
прошу…», – переконував прем’єр. О.Ткаченко вистояв. Не ідеалізуючи його,
зауважу, що недавні звинувачення його уже на посаді Голови Верховної Ради
небезпідставні, але не йдуть ні в яке порівняння з тією сваволею, що під
гаслами про захист демократії твориться тепер у сесійній залі, коли депутат
під час голосування стає підконтрольним клеркові з адміністрації
Президента.
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Чергові потуги позбавитися «неручного» Голови Верховної Ради
завершилися 5 червня, але місяцем раніше здобуто перемогу, ціною якої і
стала Конституція. Вдалося проголосувати склад ТСК у повній
відповідності з Регламентом. Комуністи долучилися до роботи в комісії,
тим паче, що вони внесли на той час свій новий варіант Основного Закону,
котрий непогано кореспондувався з проектом, підготовленим робочою
групою В.Буткевича.
4 червня проект було схвалено в першому читанні, тим самим він
ставав предметом роботи тільки парламенту, і в мене зникли найменші
сумніви одо можливості остаточного прийняття Конституції.
У середині червня в Україні з візитом перебувала парламентська
делегація Австрії на чолі з моїм добрим знайомим Хайнсом Фішером –
головою парламенту. В розмові він запитав, чи буде прийнята Конституція і
коли це станеться.
- 16 липня, – відповів я, – в день прийняття Декларації, так показує
технологія розгляду в другому читанні.
Я помилився на півмісяця, а гість мені не дуже повірив, бо скрізь, де
він зустрічався в Києві, йому розповідали про парламентську кризу, про
неспроможність депутатів та інші нісенітниці.
Замість того щоб інформаційно супроводжувати винятково складний
процес обговорення проекту, телебачення, радіо і газети щодня трубили про
необхідність прийняття Конституції референдумом. Ажіотаж нагнітався
продумано. З приводу підготовки Конституції постанову прийняв Кабінет
Міністрів, що з огляду на функції органу виконавчої влади є юридичним
дикунством. В уряді Президент спеціально ввів посаду віце-прем’єра
фактично… з питань Конституції. Її обійняв депутат О.Ємець. Під ґвалт про
слабкість парламенту урядовцями призначалися… депутати, бо вони були
підготовлені для того, а також щоб тим самим зробити законодавчий орган
залежним. Довибори проводити було пізно, на пропозицію В.Гетьмана
питання про позбавлення урядовців депутатських повноважень не
порушувалося, бо не набралося б, мовляв, трьохсот голосів. В уряді,
міністерствах, держадміністраціях було понад 30 депутатів, які, природно,
законотворчістю не відзначалися, проте долучилися до загального хору про
те, що труднощі в державі і суспільстві пояснюються винятково відсутністю
Конституції.
Відбулися спеціальні засідання Ради безпеки і Ради регіонів
(неконституційного органу при Президентові). Всі були «стурбовані», всі
«вимагали» референдуму, а П.Лазаренко навіть обґрунтував дату – початок
вересня – ні раніше, ні пізніше. Цю ж лінію вели і деякі політичні партії
так званого національно-демократичного спрямування, яким, очевидно, було
обіцяно провести через референдум найважливіші для них формулювання
статей Конституції про символіку тощо. Впливовий В.Чорновіл
неодноразово пропонував після прийняття проекту в першому читанні піти
«…на канікули, щоб не заважати…».
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Дізнавшись про те, що указ про референдум уже підготовлений, я
попросив аудієнції у Президента.
- Навіщо на вітер викидати 50 трильйонів? Ми ж конституційною
більшістю схвалили півтора десятка статей. Йде нормальний процес,
референдум зайвий.
- Добре, я повернуся з Варшави, ми ще раз порадимося, – відповів
Президент. Проте досвід спілкування мені підказав, що Л.Кучма нещирий.
Так і трапилося. 26 червня пізно ввечері на телеекрані з’явився
президент із заявою про референдум. На всенародне голосування
виносився «монархічний» проект, відкинутий законодавцями 11 березня (!).
Це був шок найперше для депутатів, що бігали до адміністрації
Президента за порадою. Продуманий був і план блокування Верховної Ради –
після 1600 27 червня кілька фракцій не реєструються, щоб не вдалося
відкрити засідання… до вересня. Сценарій погоджувався в адміністрації
Президента. І коли сьогодні дехто намагається вдавати, що з боку
Президента забезпечувалось своєрідне стимулювання процесу розгляду
Конституції, то це неправда. Прийняття Конституції парламентом з боку
виконавчої влади блокувалося свідомо, послідовно і цинічно, особливо
щодо тих, хто сподівався на поцінування свого прислужництва.
Для зриву кворуму на 27 число прем’єр проводить непланову нараду в
Черкасах, куди, звичайно, запрошуються усі депутати з державної служби.
Вранці 27 червня у Голови Верховної Ради проводиться нарада
керівників фракцій і груп. Обговорюються проекти постанов про порядок
розгляду статей Конституції. По обличчях присутніх було зрозуміло, що
обмінюватися думками щодо указу не варто. Спроба одного з учасників
наради заїкнутися про потребу консультуватися з Президентом наразилась на
жорстоку репліку О.Єльяшкевича:
- Досить! Наконсультувалися!
Я закликав депутатський актив не зважати на указ, тим більше, що він
виданий незаконно. Конституційний Договір передбачав, що референдум з
приводу Основного Закону оголошується тоді, коли Верховна Рада не може
зібрати 300 голосів, і при тому на референдум може виноситись варіант, який
у другому читанні одержав підтримку більшості депутатів. І перша, і друга
норми «тимчасової Конституції» главою держави були порушені. (Інколи
думаю: ну нехай Президент не читав Конституційний Договір чи згодом
Конституцію. Але ж є у нього армія радників, юристів у тому числі. Невже
вони не розуміють, що окрім професійної честі треба мати хоч би краплину
совісті, принаймні подумати про сором перед людьми тепер або ж згодом,
коли фальш все одно вийде назовні і брудним лицем автора цієї фальші
докорятимуть його нащадкам? «Мертвые сраму не имут», – так
висловлювалися щодо полеглих у бою, тут же швидше підходить аналогія
про людей з мертвими душами.)
На нараді підтримана була і моя пропозиція про роботу в режимі
одного засідання, аби зекономити дві години. Насправді то був контрзахід на
наміри не реєструватися після 1600. Уже після реєстрації в залі, коли
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присутність 288 депутатів дала можливість відкрити засідання і коли
постанови про особливості його проведення були проголосовані, до
головуючого звернувся В.Чорновіл:
- То що, проголосовано, що реєстрації після обіду не буде?
- Так, не буде, працюємо в режимі одного засідання.
Стурбований керівник фракції поспішив до своїх. А непокоїтися було
чим: при повній залі з 29 депутатів від Руху зареєструвався 1, з 28 членів
«Єдності» (дніпропетровська фракція) – 5, не зареєструвалася половина
депутатів з «Державності» і майже половина з «Центру». Серед тих, хто не
бажав розгляду Конституції 27 червня, відомі прізвища Бутейка,
Жулинського, Шпека, Ємця, Яворівського, Поровського, Рябця, Засухи та ін.
Ревно виконали установку на зрив засідання, не з’явившись до зали, І.Плющ
та Л.Кравчук, більшість депутатів-урядовців. Багато хто в Україні чув
прокльони з приводу прийняття «п’яної Конституції» з уст відомих
Н.Вітренко і В.Марченка, однак не їм судити – їх не було на засіданні не
лише 27 і 28, а й 24, 25 та 26 червня.
Перед початком розгляду питання по суті я поінформував
радіослухачів про хід роботи над Конституцією. Вважаю за необхідне
навести чималу цитату з виступу.
«…2 квітня Верховна Рада включила до порядку денного питання про
проект Конституції та про організацію його підготовки до першого читання!
17 квітня розпочалося перше читання.
19 квітня прийнято рішення про утворення Тимчасової спеціальної
комісії…
5 травня утворено ТСК та затверджено її склад.
28 травня почався розгляд проекту у першому читанні.
4 червня прийнято проект Конституції в першому читанні.
19 червня почато розгляд в другому читанні.
Між першим і другим читанням надійшло 5680 поправок, на основі
яких здійснювалося опрацювання. Під час другого читання вже розглянуто
42 статті, переважна більшість яких прийнята конституційною
більшістю.
…Все робиться відповідно до регламенту, без зволікання, більше того,
на 15 днів скорочено термін підготовки до другого читання».
Ця хронологія – додаткове свідчення послідовності й ефективності
роботи Верховної Ради над Конституцією. Воно спростовує будь-які
просторікування про зволікання, неготовність приймати Конституцію чи
марність засідань депутатів.
Без особливих дискусій сформувалися робочі групи для узгодження
ключових проблем. Їх очолили І.Попеску (проблеми статусу мов),
О.Ткаченко (організація влади), Є.Марчук (статус Криму), О.Мороз
(відносини власності). Доступ до роботи груп був вільним для всіх депутатів.
Групи напружено шукали компромісні рішення. Це було нелегко. На
пленарне засідання депутати змогли зібратися лише о 1735. Зафіксували свою
присутність 362 депутати, більше 50 депутатів, в основному урядовців, в залі
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не з’явилися. Оскільки засідання затягувалося, Верховна Рада прийняла
рішення про припинення радіотрансляції з 2000.
Передати словами рівень напруження, спроби подолання недовіри,
варіанти пошуку компромісів важко. Від ТСК доповідав на трибуні Михайло
Сирота. Він був уже іншим, аніж ще кількома днями раніше, коли схилявся
до голосування «в цілому» – так, як хотілося ініціаторам референдуму. Тепер
тандем головуючого і доповідача був продуктивним. Заважав розгляду
питань О.Ємець – віце-прем’єр «по Конституції». Він сидів в урядовій ложі і
диригував
голосами
пропрезидентськи
налаштованих
депутатів,
консультуючись одразу з адміністрацією Президента (за достовірною
інформацією – з В.Горбуліним) через телефон урядового зв’язку,
встановлений в ложі.
- Олександре Миколайовичу, – звернувся я до О.Ткаченка, – зробіть
так, щоб телефон «зіпсувався».
Згодом він розповів, як це було, але важливо, що приблизно опівночі
О.Ємцю за консультаціями доводилось бігати в приймальню Голови
Верховної Ради. На те витрачалося стільки часу, що після повернення до зали
віце-прем’єр заставав проконсультоване питання вже проголосованим. До
його честі, приблизно з першої ночі він сумлінно включився в роботу
депутатів, сприяючи прийняттю Конституції.
Остання спроба виконавчих структур не допустити прийняття
Конституції помічена була близько другої години ночі: на моніторі почали
швидко зменшуватись цифри про кількість присутніх. Здається, О.Ємець і
пояснив: «…надійшла команда – всім урядовцям залишити засідання…».
Була оголошена 10-хвилинна перерва в розгляді основного питання.
До порядку денного включено питання, яке мало бути розглянуте після
основного, – про позбавлення депутатів-урядовців депутатських мандатів за
умови їх неповернення в сесійну залу протягом години. Допомогло. Одні,
виявляється, курили в туалеті, інші прихворіли, інші… Хоч це вже порівняно
з головною темою було дрібницею.
Не скажу, що після того напруження дискусій зменшилося, але
Рубікон було подолано. І коли в один з моментів відголоски протистояння
прозвучали ще раз, я звернувся до колег з жартом, мовляв, пригадайте, що в
«Кавказкой пленнице» говорив Саахов: «…Нам отсюда или в ЗАГС, или к
прокурору». До прокурора бажаючих не було і тоді, і тепер, та й прокуратура
поки що не викликає довіри…
О восьмій годині 345 депутатів підтримали пропозицію про
відновлення радіотрансляції. Майже годину не вдавалося розшукати
керівника Держтелерадіо З.Кулика, хоч він сидів у своєму кабінеті.
О.Ткаченко не дуже церемонився в розмові, нагадавши, що в Конституції
тепер передбачається призначення голови Держтелерадіокомітету за згоди
парламенту. Через кілька хвилин трансляція відновилася.
Процитую себе іще раз.
«…Я хотів би поінформувати громадян України, радіослухачів, що
Верховна Рада продовжує працювати над проектом Конституції, завершує
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цю роботу. Ми не переривали засідання, розпочате вчора о 10 годині ранку.
Але нехай не здається комусь, що зроблено це тому, що нібито депутати були
настрахані референдумом. Усе це дрібниці, суєта. Ми виходимо насамперед з
інтересів держави, інтересів народу. Ми хочемо захистити їх, по суті, від не
виваженості, а відверто кажучи, від авантюризму тих, хто формує суспільну
свідомість (оплески).
Той бруд, який виливався в засобах масової інформації упродовж
останніх місяців і особливо останніх днів напередодні оголошення указу про
референдум, абсолютно не відповідав справжньому стану речей.
І ще хочу сказати, що жодного дня не зволікала Верховна Рада з
прийняттям цього документа, діючи відповідно до Регламенту.
…Зараз ми завершуємо цю роботу. Я думаю, що ми завершимо її
успішно, і сьогодні, можливо і не зовсім досконалий, але ми подаруємо
нашій незалежній державі її Основний Закон (бурхливі оплески)».
Близько 900 Перший заступник Голови Верховної Ради, марно
намагаючись пробитися на зв'язок з Президентом, попередив його
помічників, щоб передали Л.Кучмі: він може пропустити історичний момент
прийняття справжньої Конституції України. Президент з’явився в залі в
момент, коли голосувався в цілому останній розділ. Приблизно в цей же час
прибув і перший Президент Л.Кравчук, перед тим зателефонувавши до
першої приймальні:
- То як там справи? Збираються депутати на засідання?
- А вони й не розходилися, – відповів черговий, – зараз буде
прийматися Конституція.
Те сталося о 923.
У заключному слові, називаючи прізвища найактивніших депутатів
від усіх фракцій, Голова висловлював щиру повагу і тим, хто голосував «за»,
і тим, хто «проти», бо кожен захищав інтереси суспільства і держави. «Я
хотів би, щоб це всі зрозуміли, тому що окремо голосів не могли здобути ні
одні, ні інші. І в тому теж сила Конституції, що вона створила прецедент
єдності Верховної Ради…». Згадувалось і про роль апарату Верховної Ради,
про приведення правового поля у відповідність з Конституцією, про потребу
використати (заплановані адміністрацією Президента) кошти для
референдуму на покриття боргів та зарплати вчителям і лікарям (їх на той час
вистачило б).
Легко пройшов закон про прийняття Конституції. Невелика заминка
трапилася з постановою про указ з приводу референдуму. Президент
зауважив: «Не треба ставити таке питання на голосування, бо указ
автоматично зник». Подякувавши за добрі слова, депутати для певності 319ма голосами все ж прийняли постанову щодо відкликання указу.
Потім був виступ Президента. Вперше без підготовки і, можливо,
тому щиро він високо оцінив парламент, вибачився перед ним, сказав інші
розумні і правильні слова.
На фотографуванні вже були і ті, хто до прийняття Конституції був
дуже опосередковано причетний, хто пізніше одержував нагороди і звання. А
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ще через кілька годин на вітанні в Маріїнському палаці випускників
військових академій було неголосне запитання Президента:
- Як це тобі вдалося?
- Довго розповідати, Леоніде Даниловичу. Іншим разом.
Іншого разу не трапилось. На тому можна було б поставити крапку,
якби не постійні спроби з боку тих, хто мав бути зразком дотримання
Конституції, і навіть гаранта дотримання, спроби відійти від її норм. Рамки
закону муляють багатьом, це правда. Є в ньому недосконалості, це правда
теж. Та це зовсім не означає, що Конституцію можна не виконувати. А чим
далі, тим більше суспільство переконується, що над Основним Законом
держави піднесено щербату напівкримінальну сокиру. Знову бездумно
втовкмачується в суспільну свідомість думка про недосконалість Конституції
як про причину поганого життя людей. Та ні ж, люди добрі! Не в
Конституції та законах справа, а в їх невиконанні. І не ваші інтереси
захищалися на не вами ініційованому і не вами зробленому референдумі.
Захищаються інтереси тих, хто на людському горі і зневірі зліпив собі
первісний капітал, а тепер підгрібає під себе усе, що лишилося від багатств
України, включаючи найбільше – землю.
Навіщо це робиться? Чому топчуться слабкі паростки демократії в
Україні? Сперечатися тут про суть вмонтування в Конституцію результатів
референдуму непристойно.* Можна лише порозмірковувати: чи
відстоюватимуть Конституцію люди, які за обставинами стали вирішувати її
долю, зовсім не будучи причетними до її підготовки і прийняття?
Прочитайте тую славу,
Славу України.., –
закликав предтеча української демократії. Конституція – сторінка тієї
слави. Вистражданої, вибореної. Необхідної.
Найближчі дні покажуть, чи гідні обранці народу своєї місії.
Хотілося б сподіватися.
червень, 2000 року
________________________

* Атаку на Конституцію здійснено весною 2000-го року фальшивим
референдумом «за народною ініціативою». Ініціативу організувала адміністрація
Л.Кучми, підрахунок голосів теж. Тим не менш, парламент зобов’язаний був розглядати
проект закону про конституційні зміни, які посилювали повновладдя президента у вигляді
«неродовитої монархії» (вираз С.Хмари).
13 липня 2000 року слухняна більшість проголосувала у першому
читанні нав’язаний проект, ухваливши відповідну постанову. КС підіграв при цьому
адміністрації, давши в переддень закриття сесії позитивний висновок щодо реакційного
проекту, але «не встиг» розглянути проект від народних депутатів, хоч той був
надісланий суду ще до референдуму.
За постанову проголосувало більше 250 депутатів. З цього приводу
мною написана репліка «Зрада» (див. наступну сторінку).
Розгляд проекту змін в другому читанні проводився на наступній
сесії, але перед тим було 28 листопада 2000 року – виступ з приводу зникнення
Г.Гонгадзе. Слухняна більшість по-суті розвалилась, набравши близько 170 голосів.
Конституцію на той час вдалось відстояти.
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Зрада
Пишу через кілька хвилин після того, як покірна парламентська
більшість слухняно проголосувала за президентський варіант закону про
зміни до Конституції.
Відомо, вони не хотіли голосувати, сподівалися, що депутати з лівих
фракцій заблокують засідання, і вони зможуть прикритися за їхніми спинами:
мовляв, ми б і проголосували, так «червоні» не дають. Не вийшло. Тепер
доведеться вигадувати хитромудрі ходи, щоб своє принизливе лакузтво
вкотре видавати за патріотизм.
Надія, проте, не вмирає, її вселяє те, що разом з нами, тими, хто за
визначенням своїм не допускає прислужництва, проти понівечення
Основного Закону голосували Євген Жовтяк, Слава Стецько, Михайло
Сирота, Сергій Головатий, Тарас Стецьків, Ярослав Сухий, Ігор Коліушко..,
десятки інших, справді народних обранців.
І все ж душа болить від ганьби. Зустрічатися доведеться з тими, хто
бунтував на вулицях міст на початку дев’яностих, прагнучи нібито
демократії і держави. Ви такої демократії хотіли? Під каблуком у
пройдисвітів, що рідну матір продадуть за тридцять срібняків? «Демократії»,
при якій суцільна брехня стає інструментом державного управління?
«Демократії», за якої безневинну людину садять в тюрму, коли на тих, хто
фактично судить, не вистачає статей Кримінального кодексу? Якщо це так, то
ви і десять років тому дурили народ, і тепер дурите, бо люди без совісті не
здатні на благородство, правду і власну позицію.
Господи! Прости їх за лизоблюдство! Вони не достойні гніву.
Та не думайте, що усе вам так минеться. З дерева брехні – плоди
отруйні. Ви скуштуєте їх вдосталь: і ті, хто, ніби захищаючи «своїх» при
владі, змушені будуть вести їх на плаху, і ті, хто сподівається виторгувати
собі місце під політичним сонцем, і ті, хто перефарбовував його собі так
часто, що від того аж позеленіло в очах.
Не минеться і провідникам диктатури, їх підведе розбещеність від
безкарності. Та судитиме їх не Божий суд чи суд історії, а звичайний суд
першої інстанції. І просто суд народу.
До нього і звертаюсь. Люди! Не можна без кінця німими
спостерігачами відсиджуватись скраю. За дрібну подачку та зі страху (перед
ким і чим?!) ви дообрали в парламент «десятку», яка майже вся сіла в так
звану більшість. Ваші нові висуванці уже здають вашу землю і вашу
державу. Вони зраджують вас свідомо і дешево, з угодовської своєї
сутності.
Ви знайдете у списках тих, хто голосував за злам Конституції, знайомі
і малознайомі прізвища. Запам’ятайте їх – це зрадники. Майже всі! Бо
слабкість духу депутата – не риса характеру, а вічний гріх перед тими, хто
колись повірив йому на виборах.
Цей гріх непрощенний!
13.07.2000 р.
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К вопросу о системе безопасности
и сотрудничества в Европе*
I. О предпосылках
Документы, принятые на Совещании по проблемам безопасности и
сотрудничества в Хельсинки (1975 г.), зафиксировали баланс сил в
двухполюсном мире и те принципы, соблюдая которые можно сохранить
баланс интересов, постепенно снижая пороги опасности. Значение этого
Совещания огромно хотя бы потому, что проблема мира и безопасности
впервые рассматривалась как дело каждого государства, как практическая
тема, не допускающая отлагательств.
Прошло более 30 лет. Политическая карта мира изменилась
существенно. Нарушен баланс сил, на основе которого (и с учётом которого)
строились отношения между странами, регионами, континентами. Последние
15 лет мировой порядок приобрёл в целом очертания однополюсной силовой
системы, сориентированной, в основном, на интересы одной супердержавы
против тех стран, которые такую картину мира не считают совершенной. На
защиту упомянутых интересов всё более ориентируются международные
институты и альянсы, становясь по сути инструментом достижения целей
одной страны, фактически – целей политической и бизнесовой элиты этой
страны, транснациональных корпораций. Ярким примером в этом отношении
становится роль НАТО.
Опыт последних лет всё больше убеждает, что новый миропорядок не
решает ни одной задачи в сфере естественных интересов граждан и народов
на разных континентах, не защищает права людей, их главное право – на
жизнь. Наоборот в условиях развивающейся глобализации появились новые
вызовы человечеству, а существующие ранее – обострились до уровня
самостоятельных угроз безопасности и миру. В то же время наблюдается
взаимосвязанность старых и новых вызовов, многократно усиливающая их
комплексное воздействие на состояние мира.
Ответственные политики не могут не искать выхода из этого
состояния. Они обязаны это делать, не только исходя из интересов стран,
которые они представляют, но прежде всего из всеобщих интересов, ибо
только в таком случае защита локальных интересов возможна. В силу этого
необходимо искать варианты эффективного воздействия на ситуацию, чтобы
управление её развитием можно было поставить под контроль. Формой
такого варианта можно было бы предложить проведение Европейского
совещания по вопросам безопасности, в котором самостоятельное значение
имели бы:
− инициатива политиков;
__________________

* Цей документ з детальними його коментарями я озвучував у бесідах з
більшістю керівників парламентів і президентів європейських держав, надсилав у ПАРЄ,
керівництву СІ.
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− анализ состояния международных отношений, тенденций их
развития;
− предлагаемые механизмы предотвращения развития опасных
тенденций;
− роль субъектов международных отношений и межгосударственных
институтов.
II. Темы для анализа. Вызовы безопасности.
1. Мировая экономика, конфликтность интересов, потребностей и
возможностей. Международное разделение труда, технологий, производств.
Дифференциация оценки труда. Истинные стоимости и цены, необходимость
перераспределения доходов с учётом реальной стоимости конечных
продуктов и промежуточных компонентов.
2. Состояние окружающей среды. Производственная деятельность
человека и природа, поиск оптимальных соотношений в соответствии с
документами совещания в Рио-де-Жанейро (1992 г.). Поиск эффективных
средств локализации техногенных катастроф и природных бедствий.
Солидарная ответственность за предотвращение чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий.
3. Энергетическая составляющая безопасности. Ограниченность
традиционных ресурсов, их распределение и использование. Совместное
создание условий для извлечения энергии из традиционных источников при
использовании новых технологий (уголь, гидроэнергетика, атомные
станции…). Энергосбережение как стратегическое, щадящее направление
развития цивилизации.
Альтернативные источники энергии, их масштабное применение
(солнце, ветер, биоисточники и другие возобновляющиеся источники).
Финансирование исследований в этом направлении.
4. Религиозный мир, межконфессиональное сосуществование.
Государства и религии, веротерпимость и невмешательство в сопредельные
сферы отношений. Ответственность за разжигание межконфессионных
распрей. Экспансии религий, способы их ограничения как условие снижения
напряжений.
5. Мораль и право. Универсальные ценности жизни и их защита от
растления. Роль средств коммуникации. Ответственность за качество кино-,
теле-, интернет- продукции, за её распространение.
6. Здоровье человечества. Совместная борьба против голода и
эпидемий. Взаимная ответственность за нераспространение СПИДа,
туберкулёза и других болезней. Консолидация усилий для борьбы с
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Создание
межгосударственных фондов спасения людей, перекладывание тяжести этой
заботы (финансовой, прежде всего) с больных, их семей на эти фонды.
Доступность медицинской помощи, ответственность за это государств.
7. Борьба с наркоманией. Комплексный анализ проблемы, её
опасность как самостоятельного явления. Выработка средств правового,
административного, воспитательного, медицинского характера для
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устранения этого зла. Объединение усилий государств, общественных
движений.
8. Терроризм и его последствия. Идентификация в оценках и
подходах. Международная солидарность в борьбе с терроризмом.
Законодательное сопровождение, правоохранительные меры, уровень
ответственности. Превентивные меры, воспитание в обществах нетерпимости
к терроризму. Ответственность правительств и всех структур властей,
политических партий.
9. Контрабанда вообще, и контрабанда оружия в частности.
Обязательства стран, роль международных организаций, синхронизация их
усилий. Таможенные стандарты, единообразность преследования и
наказаний, их ужесточение.
10. Коррупция как международное явление. Международная система
контроля, обмен информацией. Прекращение «отмывки» доходов.
Необходимость ликвидации офшорных зон. Обеспечение транспарентности в
деловой деятельности.
11. Унификация криминального законодательства, правил его
использования. Зависимость экономической среды от криминалитета.
Выработка общих правил обеспечения прозрачной экономики и их
соблюдение.
12. Трудовая и иная миграции. Тенденции, причины, перспектива.
Устранение причин нерегулируемой миграции. Защита прав эмигрантов.
Механизм реадмиссии, области его единообразного применения.
13. Межэтнические отношения. Защита прав меньшинств. Языковая
политика, её универсальные принципы и учитываемые особенности.
Соотношение прав коренных народностей и «пришлого» населения,
особенно
в
условиях
возвращения
на
родину
насильственно
депортированных.
14. Соблюдение принципа территориальной целостности и
нерушимости границ. Отказ от двойных стандартов. Пределы прав наций и
групп населения на самоопределение. Выработка общих стандартов.
15. Демократия как гарантия защиты прав человека и соблюдения
обязательств
стран
относительно
обеспечения
безопасности
и
сотрудничества, реализации внешней политики. Принципы и ценности
демократии, обязательные стандарты (избирательное право, свобода слова,
условия для получения образования, работы, её оплаты).
16. Оптимизация механизмов государственного управления, рамочные
положения. Роль и место самоуправления.
17. Военные и оборонительные доктрины государств. Развитие систем
вооружений.
Оборонный
комплекс
и
экономика,
недопущение
милитаризации под прикрытием экономических (коммерческих) интересов.
Подконтрольность технологий и производств двойного назначения.
18. Ситуация с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом. Причины
обострения этих явлений, способы нейтрализации.
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Эти темы не исчерпывают всю проблему безопасности, если её
рассматривать как ответственность государств и международного
сообщества за жизнь человека. Характерно, что подавляющее количество
упомянутых вызовов невозможно решить традиционными методами, тем
более используя военные средства, возможности, скажем, НАТО. Нужен
поиск новых средств, объединения возможностей разных стран в этом
направлении.
III. О последовательности постановки и решения проблемы.
Субъекты инициативы.
В изложенном выше нет ничего нового. Новизна в необходимости
комплексного решения названных и сопутствующих проблем. Первая задача
заключается в том, чтобы остроту ситуации и необходимость снятия этой
остроты услышали и восприняли вначале руководители государств, их
политическая элита, а затем и мировое сообщество.
Эта задача достижима только в том случае, когда инициатива будет
исходить от лидера (лидеров) государства (государств), влияние которых на
мировую политику определяющее. (С другой стороны, проявление такой
инициативы есть признак такого статуса государства.)
Общая формула достижения цели – созыв нового совещания по
проблемам безопасности и сотрудничества. Об этом, как о безотлагательной
необходимости, надо заявлять настолько интенсивно, чтобы идея начала
звучать, изучаться, комментироваться, стала предметом различных
переговоров и их итоговых документов.
Было бы эффективным по этому поводу обнародование заявления
(коммюнике, обращения …), например, президентов России, Франции,
канцлера Германии, желательно совместного документа, подписание
которого, естественно, предполагает дополнительные усилия.
С этой же идеей могли бы выступить делегации нескольких стран в
СЕ, ПАРЕ, ОБСЕ и других международных институтах, на планируемых
саммитах, в повестку которых стоило бы настоятельно рекомендовать
включение вопроса о необходимости рассмотрения проблемы безопасности
(для начала в общем виде с последующим выходом на необходимость
совещания).
После озвучивания и предварительной апробации темы следовало бы
добиваться принятия положительного решения руководящих структур
международных организаций о созыве первого этапа этого совещания в виде
то ли совещания министров иностранных дел европейских государств, то ли
руководителей парламентов. Цель этого этапа – назвать составляющие
проблемы и определиться о ходе подготовки к совещанию. Это предполагает
создание рабочих групп по каждой из составляющих для подготовки
рекомендаций к совещанию.
По сути, это самая трудоёмкая работа, где в каждом её компоненте
надо из массива разных подходов и оценок вычленить общие или
компромиссные моменты, таким образом, чтобы не потерялась цельность
элемента проблемы. Видимо, варианты решений могли бы стать делом ОБСЕ
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или СЕ, подтверждая тем самым необходимость, востребованность этих
институтов.
После подготовки таких материалов готовится общая Декларация
мира и безопасности, которая представляется на рассмотрение
руководителей государств. Вслед за этим предполагается созыв упомянутого
совещания (думается, местом его проведения могла бы быть столица
Финляндии, чтобы демонстрировать тем самым важность совещания,
последовательность в подходах к разрешению проблемы, чтобы вызвать
дополнительный сигнал доверия к такому событию со стороны малых и
средних стран).
Итоговый документ этого совещания должны подписать лидеры
государств – участников и предстапвители межгосударственных
образований.
Совещание должно определить сроки для ратификации этого
документа парламентами всех стран – участниц и поставить задачу в эти же
сроки разработать и институировать механизмы мониторинга по каждому из
направлений вызовов (см. ч. ІІ) во всех странах, а также способы
реагирования на развития ситуаций, несущих угрозу миру и безопасности.
Думается, что принципами создания механизмов реагирования
должны быть:
- представительство всех стран (или делегирование своих
полномочий);
- преимущественно ненасильственное регулирование тенденций;
- образование в каждой стране сил быстрого реагирования с единым
координационным центром;
- постоянный контроль за процессами с использованием
возможностей общественных организаций и движений и другие.
Речь в целом идёт о качественно новом состоянии европейского
сообщества. В нём не будет разделительных линий и не будет политических
спекуляций о демократии и гуманизме как прикрытии истинных намерений
по разделу сфер влияния в мире. При таком развитии процессов можно
приблизиться к состоянию, когда каждый человек, независимо от места
своего рождения и влиятельности его родины, может почувствовать себя
свободным, защищённым от посягательства на его права, прежде всего, на
право жить.
(О политических преимуществах для инициаторов такого процесса, об
изменении природы некоторых институтов международного сообщества
можно говорить отдельно, как и о выгодах для каждой страны. Но главное –
интерес человека, гражданина. С этим акцентом и стоит заниматься
важнейшей проблемой, определяющей жизнь на континенте (и в мире) в
обозримом и отдалённом будущем.)
19.10.06
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Президенту України В.Ющенку
Копія: Прем’єр-міністру України В.Януковичу
В наші дня після введення парламентсько-президентської форми
правління, українське суспільство поступово стає демократичним. Процес
демократизації значною мірою залежить від уміння політиків роз’яснити
громадянам свої позиції, наміри та рішення. А це вирішальним чином
впливає на рівень довіри владі.
Позитивним прикладом у цьому відношенні стало проведення за
Вашою ініціативою круглого столу з обговорення Універсалу національної
єдності. Воно дозволило громадянам в прямому ефірі ознайомитися з
позицією провідних політичних сил щодо ключових питань розвитку країни,
порівняти аргументи сторін і зробити власні висновки. В суспільстві
сформувався об’єктивний погляд на те, що відбувається, зменшено
протистояння, вдалося порозумітися як політикам, так і всім українським
громадянам, які небайдужі до політичного майбутнього нашої країни.
Переконаний, що суспільство потребує створення постійного каналу
інформації для аналізу найважливіших державних проблем. Демократична
влада повинна бути максимально прозорою і зрозумілою для всіх громадян.
Від імені Верховної Ради звертаюсь до Вас і Прем’єр-міністра
України, до лідерів всіх політичних сил, які були представлені на
попередньому круглому столі, з пропозицією проводити подібні форуми з
найгостріших і резонансних проблем. Круглі столи політичних лідерів
необхідно проводити регулярно, можливо, щомісяця, залучати до цих
дискусій авторитетних громадських діячів. Системність в такій справі дуже
важлива.
Конструктивна дискусія представників провідних політичних сил
України, яка проходитиме в прямому ефірі, дозволить скоріше знайти
оптимальні рішення з найгостріших проблем. Спільний пошук цих рішень
підвищить рівень контактів між українськими політиками, примусить інколи
відкинути словесне лушпиння, взаємні звинувачення, образи. На очах всього
народу важко ухилятися від фактів і аргументів.
Порядок проведення круглих столів, їх тематику можна було б
погоджувати робочими групами від представників політичних сил.
Пропоную перший круглий стіл присвятити найбільш обговорюваній нині
проблемі – завершенню другого етапу політичної реформи, вдосконаленню
Конституції України.
Вважаю, що пошук правильної відповіді на цю проблему дозволить
побудувати дійсно демократичну, європейську модель влади в Україні.
О.Мороз
Голова Верховної РадиУкраїни
13.11.06
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Що приховується за суперечками …
Коли в суспільстві розгортається політична дискусія, коли її раз по раз
коментують представники влади, журналісти, політологи, коли вона стає
постійним сюжетом в новинах TV, радіо чи газет, виникає ілюзія
неминучості, природності такої дискусії. В ній появляються самостійні
відгалуження, вони іноді набувають звучання не меншого, ніж головна тема,
все далі і далі відводячи суспільну думку від причини, першоджерела
дискусії. І тоді, щоб оцінити, хто правий, хто ні, потрібно уважно, крок за
кроком, відстежити суть суперечки, позиції сторін, їхні очевидні і приховані
інтереси. Часто виявляється, що вся дискусія – звичайний камуфляж, вона-то
й організовується, щоб приховати істинні наміри ініціаторів: що громадян
вміло розводять по різні сторони барикад, аби не бачили, хто і з якою метою
ті барикади зводив.
Увімкніть на своєму телеекрані чи радіо будь-який інформаційний
випуск і побачите: перше за значенням повідомлення про розвиток
протистояння між Секретаріатом Президента і Кабінетом Міністрів України.
Ясна річ, протистояння виникає на ґрунті «турботи про народ», про
ефективну саме у цьому відношенні владу. Мало хто переймається тим, що
з’ясування процедури попереднього погодження змісту указу (так звана
«контрасигнація»), вияснення послідовності звільнення-призначення голів
адміністрацій або міністрів та інші теми публічного обговорення до блага
народу мають відношення дуже далеке і одержаного в суспільстві розголосу
не варті.
Що ж все-таки приховується за гучними суперечками? Якщо це
видовище, то де хліб? - перефразуємо вислів древніх римлян. Відповідь на
поставлене питання і на багато питань супутніх єдина – політична реформа,
спроба її відмінити.
Історія цього питання розпочалася ще задовго до президентських
виборів. Попередня система влади себе скомпрометувала настільки, що
навіть тодішній президент збагнув: триматися за цю систему – значить
програти все, більше того бути залежним від настрою однієї людини, яка,
замінивши його на посаді, хтозна, як скористається щодо попередника
одержаними владними інструментами. Ще у 2000 році, після
«брехерендуму»* (який, до речі, пояснює, якої саме системи влади добивався
Л.Кучма) мені доводилося заявляти, що згодом сам президент змушений буде
підтримати демократичні зміни в Конституції. Не тому, що він раптом стане
демократом, а тому, що не матиме іншого виходу.
Так і сталося. Але перед тим були вибори 2002 року, де фактично всі
впливові політичні сили заявляли про потребу змінювати систему влади, щоб
_______________________

* Фейковий референдум організований Л.Кучмою та його адміністрацією з
використанням усіх технологій фальсифікації. Відповідно до Конституції парламент
розглядав результати референдуму і не підтримав прагнення президента юридично
оформити диктатуру.
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не було повернення до адмінресурсу на виборах, убивств журналістів і
політиків, суцільної атмосфери страху і безкарності влади. Було
пробудження України від трагедії Гонгадзе, вплив на настрої людей майдану
з акцією «Україна без Кучми», акцій «Повстань, Україно!», які врешті
завершилися Майданом-2004.
І була напружена п’ятирічна робота над проектом змін до
Конституції. Змін, які повністю збіглися із заявами нашоукраїнців, бютівців,
комуністів і соціалістів, зі змістом Меморандуму, підписаного в 2003 році
В.Ющенком, Ю.Тимошенко, П.Симоненком і О.Морозом. Нагадую про це,
щоб відкинути балачки про «специфічні умови» голосування за зміни до
Конституції, без чого, мовляв, існувала загроза громадянського зіткнення,
кровопролиття. Ні, зміст змін до Конституції погоджувався завчасно,
свідомо, а угода про підтримку В.Ющенка на виборах Президента підписана
нами удвох 6 листопада 2004 року, коли на можливість конфлікту не було
навіть натяків. Найважливішою умовою тієї угоди було зобов’язання
«нашоукраїнців» разом з «бютівцями» голосувати за зміни до Конституції*.
Тому нинішні балачки про зміни, «писані на коліні», потребу «не допустити
крові», «порушення процедури» тощо є звичайнісінькими нісенітницями, на
які посилаються не випадково ті, хто сподівається на коротку пам’ять у
людей і хто шукає правдоподібних аргументів на користь своєї неправедної
позиції.
Звичайно, заявляючи про потребу нової, демократичної системи
влади, учасники президентських перегонів мали і сумніви, бо їх манила
перспектива існуючого на той час президентського всевладдя. Тим
пояснюються і деякі некоректності в змінах. За наполяганням саме
«нашоукраїнців», в Конституції залишено право президента вносити
кандидатури міністрів закордонних справ і оборони, призначати голів
держадміністрацій, погоджено перенести на пізніший термін зміни щодо
місцевої влади. Тепер ці нестиковки використовуються (їхніми ж
ініціаторами!) як приклади недосконалості реформи. Практично на півтора
року відтерміноване введення конституційних змін, аби новообраний
президент, розставивши свої кадри, зміг продемонструвати свій владний
потенціал. На те зголосилися «регіонали», що мали шанс на перемогу у
президентській кампанії, принагідно посиливши в Конституції функції
Генпрокуратури, погодилися комуністи, наближаючись до партійних
переваг, які дає імперативний мандат депутата.
Врешті так буває завжди, коли йдеться про суспільно-політичний
компроміс. А будь-яка Конституція є таким компромісом.
Безкомпромісною
залишалася
тільки
Ю.Тимошенко.
У
президентських виборах особисто їй приз не передбачався, він, у кращому
разі, міг бути лише результатом майбутніх президентських кампаній.
(Строкових чи дострокових – інша справа.) Тому орієнтир її на абсолютну
владу залишався хоч і віддаленим, але незмінним. Коли ж з’явився шанс
_____________________

* П. 4 Угоди
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владу перебрати в якості Прем’єр-Міністра, із безлічі біг-бордів зазвучав
протизаконний заклик «Обирайте Прем’єр-Міністра!», згода «…бути
Прем’єр-Міністром
з
повноваженнями
Президента».
При
тому
проголошувалися зобов’язання в складі створюваної коаліції демократичних
сил добиватися завершення другого етапу політреформи. Як тільки шанс не
склався, Ю.Тимошенко свою безкомпромісність знову розвернула в
протилежний бік, бо її позиція, як стрілка компаса, зорієнтована
«безкомпромісно» на магніт влади. Засуджувати того не треба. Треба лише
розуміти.
Між тим досягнуті компроміси дозволили В.Ющенку стати
Президентом України. І сьогодні можу стверджувати, що це оптимальний
варіант для нинішньої держави. Більше року величезні повноваження
перейшли в його руки. Хто найбільше скористався ними? Новий президент?
Ні, його найближче оточення з «Нашої України». Представники політичного
об’єднання, за яке проголосувало на парламентських виборах трохи більше
п’ятої частини громадян, одержало всю повноту державної влади. Як вони
владою розпорядилися - тема окремого аналізу. Оцінки можуть розходитися,
але окремі з них абсолютні, бо стали уже історичними фактами. Один із
них – минулорічний вересневий корупційний скандал, відставка КМ, що, до
речі, є ще одним аргументом на користь політреформи*.
Вибори 2006 року для «НУ» дали результат набагато гірший, ніж
чотирма роками раніше. Стало ясно, що владою, одержаною з рук
президента, нашоукраїнцям доведеться ділитися. А не хотілося. Зважаючи на
це, рада антикризової коаліції пішла назустріч «нашоукраїнцям», віддавши їм
майже третину місць у складі уряду. Керувалися при тому потребою
згуртувати суспільство, поділитися і владою, і відповідальністю за її
здійснення, зняти штучно створену напругу по лінії Схід-Захід.
Згадані потреби будуть задовольнятися тепер з меншою, ніж хотілося
б, підтримкою «Нашої України». Але будуть! Не зважаючи на те, що всі
претензії нашого незавершеного партнерства надумані («не підтримка»
Універсалу,
«переслідування»
міністрів,
конфлікти
щодо
голів
облдержадміністрацій) і що міністри, подаючи заяви про відставку, робити
того не хотіли. Їх змусили стати розмінними фішками в чужій грі.
Гра, щоправда, буває різною. Можна грати в шахи, де кожен хід
записується, а правила не змінюються тисячі років. А можна грати в
підкидного дурня, де дозволяється багато чого. Вся справа в тому, чи
поведуться партнери на таку гру? Ні, не поведуться. В цьому якраз помилка
деяких ідеологів реваншу.
Змушений так говорити, бо послідовність дій оточення Президента (а
воно і представляє еліту «НУ») свідчить лише про одне: ними вибраний шлях
війни, аби добитися відміни політреформи і повернути собі не виборцями
____________________

* В корупційному скандалі між АП і КМ ключовою причиною було зіткнення
інтересів П.Порошенка і Ю.Тимошенко. В.Ющенко дослухався П.Порошенка. Ю.Т. була
звільнена з посади прем'єра.
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довірену владу. При цьому розмови про вдосконалення Конституції,
вертикалі влади і її баланси, директивність зовнішньої політики і
недосконалість бюджету, «зволікання» з прийняттям законів щодо СОТ і є
прикриттям справжніх намірів ревізувати політреформу.
А йти потрібно в протилежний бік, себто в Європу, запроваджувати
європейську модель організації влади. Основою цієї моделі є справжнє, а не
деклароване місцеве самоврядування. Таке самоврядування, де рада (села,
селища, міста, району, області) має всі можливості для надання послуг своїм
виборцям. Йдеться про можливості бюджетні, матеріальні, кадрові.
Звичайно, це передбачає реформу системи оподаткування, бюджетної
системи, запровадження закону про комунальну власність і житловокомунальної реформи, багатьох інших правових перемін. А в їх основі
повинен бути новий закон про місцеве самоврядування. Його новизна, окрім
відображення в законі згаданих вище змін, полягатиме в тому, що на
місцевому рівні вся повнота влади перейде виборним радам, створеним
радами виконкомам та їхнім головам. Ради отримають змогу позитивно
впливати на економічну діяльність підприємств та організацій, тим самим
стимулювати збільшення податкових надходжень до місцевих бюджетів і
повністю розпоряджатися бюджетними коштами в інтересах громади.
Розпорядження земельними ділянками, підтримання порядку в населених
пунктах, упорядкування вулиць, шкіл, лікарень, зупинок, прозорий для
людей порядок утворення цін і тарифів на комунальні послуги і зрозуміла
квартплата, спрощена реєстрація нових підприємств дрібного і середнього
бізнесу, здача майна і землі в оренду… і багато чого іншого стає
безпосередньою справою місцевого самоврядування.
Такий статус і роль місцевого самоврядування докорінно впливає і на
виборців. Вони мають змогу наочно пізнати, чого вартий обраний ними
голова, депутат чи політична партія. Виборець привчається відповідати за
своє політичне рішення. Відповідати перед собою і перед громадою, а не
перед «начальством» - його вказівкою, привчається не голосувати за
«десятку» чи кілограм гречки. Це якісна, найголовніша переміна – зміна
людини, чого, можливо, найбільше потребує нинішнє українське суспільство.
Всі ці особливості передбачаються коротким законом про зміни в
Конституції, до розгляду якого парламент не може іще приступити через
брак потрібної кількості голосів. І не тому, що частина депутатів
сумнівається в доцільності завершення політичної реформи. Є, правда, й такі
але переважна більшість розуміють доцільність продовження реформи. Їм
перешкоджають зверхники в партіях БЮТ і НУ, яким обіцяні переваги при
поверненні до попередньої моделі влади. Особисті інтереси їм важать
незрівнянно більше, ніж інтереси суспільства і держави. Припускаю, що вони
щиро вірять в свою ефективність при владі. Щоправда, і сумніваюсь з не
меншою підставою, адже змога у них уже була. Можливість втрачена, а
інтерес… лишився. Він як шило з мішка вилазить через їхні гучні заяви і
претензії щодо недосконалості політичної реформи.
53

Є ще принаймні кілька переваг від посилення ролі місцевого
самоврядування. Одна з них – створення передумов для ліквідації корупції.
Нинішня централізація влади концентрує і економічні та бізнесові потоки,
спрощує зв’язок бізнесу і влади, робить такий зв’язок практично
невідворотним, звідси робить неможливими застосування принципів
демократії, прав і свобод людей – те, що є серцевиною європейської
демократії.
Розвинуте місцеве самоврядування є хорошим акумулятором
активності політичних партій. Європейський досвід свідчить, що партії, які
не пройшли до парламенту, але представлені в місцевих радах, одержують
можливість конкретними справами зміцнити свій вплив і авторитет серед
виборців, збільшити свою присутність у радах всіх рівнів, у парламенті
також.
Обговорення перспектив самоврядування на зустрічах з широким
активом рад в Луганську, Вінниці, Львові, Котовську (Одеська область), на
кількох засіданнях Координаційної ради голів обласних рад та міських голів
при Голові Верховної Ради України, не дали жодного сигналу на повернення
до попередньої авторитарної моделі влади. Навпаки ті, що розуміються на
конкретних проблемах місцевого самоврядування, наполягають на
прискоренні другого етапу політреформи. Для мене це найпереконливіший
доказ правильності вибраного курсу.
Можна було б продовжити: «курсу на децентралізацію влади». І це
було б правильно. Адже без долучення до реальної (і відповідальної) влади
якомога більшої частини людей не вдасться задіяти колосальний потенціал
громадян, не вдасться пробудити ініціативу людей.
Зовсім недавно, у Варшаві, я обмінювався думками з представниками
політичної еліти Польщі. На різних зустрічах вони заявляли, що з усіх
реформ в часи новітньої історії ПР найуспішнішою виявилась реформа
місцевого самоврядування. Пригадую, коли в 1994 році вона розпочалась,
було багато сумнівів, дискусій, несприйняття новацій. Бачив тоді це у
Гданську, Кракові й інших містах. Поляки не злякалися, пройшли вибраний
шлях. Успіх став їм винагородою. Те відзначають і представники провладних
партій, і опозиціонери, а головне, звичайні громадяни.
В політичному і державному устрої аналогії не спрацьовують, копій
не буває. Але застосування принципів можливе і необхідне. Так от,
пропонований другий етап політичної реформи в Україні впроваджує
європейські принципи для української дійсності. Не скористатися ними –
гріх, відмовлятися від них, прикриваючись надуманими аргументами, звичайне фарисейство.
Дивною здається позиція наших записних «євроінтеграторів» щодо
змісту політреформи. Адже її несприйняття повністю суперечить умовам
входження в ЄС. Серед цих умов поряд зі стандартами рівня життя,
зайнятості, захисту громадянських прав і свобод однією з перших йде вимога
демократичної організації суспільного життя і здійснення влади. Можна було
б згадати ще і Європейську хартію місцевого самоврядування, ратифіковану
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українським парламентом, після чого вона стала нормою національного
законодавства. Чи хто побачив там наполягання на вертикалі виконавчої
влади та інших модних аргументах в устах прибічників ревізії політреформи?
Децентралізація влади дозволяє легше добитися гармонії влади і на
вищому, і на місцевому рівнях. Суть гармонії загалом зводиться до умов, при
яких кожен інститут влади має баланс повноважень і відповідальності, при
цьому не посягаючи на права іншої владної гілки. Важливо також, щоб при
тому не залишалися прогалини у владному забезпеченні правовідносин в
суспільстві, щоб не з’являлося спокуси ці прогалини освоїти явочним
порядком. Приклади таких спроб нині непоодинокі, зокрема в судочинстві,
коли замовними (точніше: проплаченими) судами в різних територіях
супроводжується звичайна крадіжка державного майна або рейдерські
наскоки одних феодалів на інших. Те ж стосується установчих функцій
владних структур, як це бачимо, наприклад, з тяганиною щодо звільнення з
посади міністра закордонних справ. Звільнення на основі Конституції,
виявляється, мало. Схоже, у деяких випадках треба в законі прописувати не
лише те, що може робити одна гілка влади, а й те, чого не має права робити
інша гілка. Можливо, зняття таких колізій відбулося б записом у Конституції
про те, що громадянин може робити усе, що не заборонено законом, а влада
може робити лише те, що законом для неї передбачено.
Подібних нюансів в усьому розмаїтті законодавства, і зокрема в
Конституції, вистачає. З цією метою вдосконалювати Конституцію потрібно.
Така практика характерна для всіх країн не виключаючи і країн з давніми
традиціями демократії. Цю потребу покликаний задовольняти парламент і
ніхто інший. Зрозуміло, що при цьому він може долучати усіх, кого новини в
законодавстві торкатимуться, буде аналізувати пропозиції і суб’єктів
законодавчої ініціативи (Президента, Кабінету Міністрів, депутатів), і всіх
небайдужих громадян. Однак, це не означає, що функції парламенту може
перебирати на себе будь-який інститут влади, наприклад, Президент. Для
підготовки своїх пропозицій він має право створювати різні колективи
фахівців, але вони не можуть мати ні назви, ні статусу конституційної
комісії. Це азбука права. Про неї можна було б не згадувати, якби не йшлося
про очевидну спробу зробити видимість законності там, де її не існує,
напустити псевдоправового туману, щоб за його завісою шляхом
неконституційного референдуму повернутися до авторитаризму.
Якщо ми відверті у своїх оцінках (а іншими не маємо право бути), то
це так і є, не зважаючи на найдемократичніші за формою заяви та гарантії.
Ясна річ, що суспільство за роки незалежності уже пройшло правові лікбези,
розвинулися політичні партії, з’явилися паростки громадянського
суспільства. Тому наміри обійти Конституцію приречені на провал. Нагадати
про це не вважаю зайвим.
Подібне чекає намірів щодо розпуску парламенту, дострокових
виборів, блокування бюджетного процесу, щоб штучно створити підстави
для незадоволення населення, протидії прийняттю законів про КМ,
Тимчасові слідчі комісії тощо. Попри авантюрність деяких планів, частина з
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них не стільки навмисне деструктивна, як є відображенням у правовому полі
складного процесу перерозподілу влади. Процесу закономірного, який саме
тому вимагає терпимості від усіх, хто є в політичній еліті.
Щодо авантюр, то з ними мало бути обережними. Проти них треба
боротися, принаймні об’єктивно інформувати суспільство, використовуючи,
зокрема, можливості і потреби партій. Згадані авантюри щодо ревізії
політреформи, дострокових виборів сьогодні фактично підтримуються
провідниками «Нашої України». Збоку це виглядає дивним, бо там вистачає
справді розумних, досвідчених і перспективних політиків. Хочеться
сподіватися, що вони бачать небезпеку від реалізації таких авантюр. Вони
перекреслили б і перспективу їхньої політичної сили, і авторитет та
перспективу свого лідера – Президента В.Ющенка. Деталізувати свої
міркування не вважаю потрібним - не з політичними самогубцями
спілкуємось. Сьогодні треба допомогти Президенту позбутися лицемірних
порадників і порадниць, що кажуть одне, роблять друге, а наміри тримають
про запас. Треба допомогти главі держави стати гарантом стабільності та
послідовності розвитку демократії в країні. Така його історична місія, з нею
потрібно рахуватись, в будь-якому разі не робити грубих помилок.
В останні місяці раз по раз зринає на поверхню тема про можливість
узурпації влади однією політичною силою. Йдеться, звісно, про «Партію
регіонів». Чи є така небезпека? Ця тема дискутувалася недавно на одному з
телеканалів. До чого звелася дискусія? Одна сторона доводила, що небезпеки
немає. Інша – що вона є, і тому треба відмінити політреформу. Аргументи не
перетинались, дискусія виявилась порожньою, бо її учасники не мали наміру
наближатися до істини, до пошуку компромісу.
А небезпека існує, нащо її приховувати? І чому не зважати на те, що
самі лідери «ПР» намагалися її нейтралізувати? Хіба не ясно, що розширення
коаліції, максимально компромісний склад уряду, спільна відповідальність за
вироблення та здійснення внутрішньої і зовнішньої політики вело до
політичних балансів, стримувань і противаг і найкраще відповідало інтересам
держави та народу. Принаймні було б оптимальним для нинішньої ситуації,
що склалася внаслідок березневих виборів.
Така перспектива руйнується тими, хто про небезпеку найбільше
заявляє. Руйнується в сподіванні, що узурпувати владу вдасться самим. Не
вдасться, в тому-то й річ. Але в методах відстоювання своїх бажань і
відрізняється рівень політичної культури в країнах сталої демократії і в
Україні. Ми і далі намагаємося поборювати одне одного замість того, щоб
шукати взаємоприйнятні рішення, щоб поважати і партнерів, і опонентів.
Наша традиція нездорова. Вона нічого доброго не несе країні. Від неї
слід відмовлятися. Давайте без упередженості прислухаємось до такої
пропозиції.
Час іще є.
14.12.2006 р.
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Усім, хто хоче знати правду
про політичну ситуацію.
У Великодні дні не хочеться відбирати час і турбувати справами
несвятковими. Кому вони нецікаві, краще відкласти написане чи віддати його
сусідові, будь-кому.
А поспілкуватися я хочу з людьми не байдужими до долі країни, до
перспективи своїх близьких і особисто свого майбутнього.
Ви бачите, як збурилася ситуація в країні впродовж останніх тижнів.
В чому причина таких взаємин у владі? Що за тим криється?
Уже більше десяти років в Україні точиться боротьба за форму
державного управління, що частіше означає боротьбу за владу. Розпочалася
вона ще до прийняття Конституції, продовжилася і пізніше. В Основному
Законі не вдалося відобразити все те, що потрібно людям, бо на той час уже
здійснювалось захоплення влади однією людиною – Президентом. З роками
влада все більше спотворювалась, відривалась від людей, ставала безкарною.
Так не могло тягнутися без кінця. Люди відсторонили режим Л.Кучми, бо
хотіли… бути людьми. Не хотіли бути «одноразовим народом», «біомасою».
Тоді ж і в Конституцію були внесені зміни, яких ми добивалися багато
років. На верхніх щаблях влади вона перерозподілена між Президентом,
Парламентом і Урядом, стала взаємовідповідальною. Такий перерозподіл
вимагає і зміни законів. Тому після виборів–2006 парламент зобов’язаний
приймати потрібні закони. Це звичайне приведення у відповідність
системи законодавства до норм Конституції. Інакше не може бути, адже
конкуренція між законом і Конституцією недопустима. Однак, ця робота в
дискусіях часто подається як відбирання влади у Президента. Чому? Та тому,
що й справді в оточенні глави держави, у його чиновників влади стає менше.
І це нормально, закономірно, бо цього вимагає Конституція – Основний
Закон держави.
Очевидно, не подобається зменшення влади і Президенту. Раніше він
призначав міністрів та багатьох чиновників – тепер це не його справа.
Призначав і звільняв прокурорів і суддів, втручався у приватизацію. Тепер не
може. А тут іще в парламенті і уряді партія, на яку він спирався, втратила
свій вплив після виборів–2006. (Втратила, між іншим, і через корупційний
скандал поміж НУ і БЮТ, коли вони керували країною майже півтора року.
Втратила через сварки, взаємні звинувачення під час виборчої кампанії.
Через невміле керівництво, зростання цін на м’ясо, цукор і бензин,
ревальвацію гривні, втрату вигідних позицій на газовому ринку з Росією і
т.д., що неминуче привело до теперішнього зростання цін і тарифів у
комунальній сфері.)
Отож, президентській команді хотілося по суті необмежену владу
повернути знову, бо на місцях вона залишилася у тих, хто називає себе
опозицією. 24 обласні адміністрації, майже всі райдержадміністрації нині
знаходяться під їхнім керівництвом. Вони прагнуть ще й у Центрі перебрати
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собі владу: і законодавчу, і виконавчу, щоб знову давати вказівки судам по
телефону, користуватися тіньовими економічними схемами, «відміняти»
ДАІ, садити у високі крісла родичів, кумів і т.д. А для того потрібно спочатку
владу відібрати у Верховної Ради і Кабінету Міністрів. Щоб вигляділо це
виправданим, потрібно придумати підстави для дострокового припинення
повноважень парламенту і видати відповідний указ.
Газета «Товариш» №36 7-11 квітня 2007 року
Звернення
до виборців, лідерів конфліктуючих сторін
з приводу Указу Президента щодо ВР*
Не буду вдаватися в юридичні тонкощі. Скажу лише, що указ**
виданий з кричущими порушеннями Конституції, а це дія, що кваліфікується
у Кримінальному Кодексі як злочин. Право впливу на парламент, не здатний
діяти (а інших підстав у Президента не передбачено), визначено лише у 90-й
статті Конституції. В Указі ж навіть згадки про цю статтю немає, як і згадки
про законні підстави, які б давали право на такий Указ. Немає, бо підстав не
існує, а значить – Указ неконституційний, фальшивий. Указ – не просто
вихід за межі правового поля, це, за великим рахунком, посадовий злочин
проти своєї держави, свого народу. Президент не може бути ініціатором
громадянського протистояння. Не повинен!
Не зважаючи на очевидні факти, Секретаріат Президента шантажує
суддів Конституційного Суду, щоб той не дав правову оцінку Указу, тисне на
Центральну виборчу Комісію, щоб та організувала неправедні вибори. Цього
не можна допустити.
Не можна не тому, що хтось боїться виборів. Ні, всі розуміють, що
конфігурація партій у парламенті залишилася б такою, як і сьогодні, з іще
більшою перевагою коаліції, але продовжують свою темну справу. Її слід
зупинити, інакше з’явиться прецедент нехтування Конституцією і після
виборів знову невдоволені їхніми результатами почнуть добиватися ревізії,
нових виборів. Перманентна виборча кампанія може перетворити Україну в
бананову республіку, або в недавню Югославію. Ми, всі разом, можемо це
__________________
* Бути в Україні диктатурі чи демократії – основний зміст конфліктів між
гілками влади, їх окремими представниками з перших днів незалежності до
нинішнього часу. Мотивація сторін конфлікту завжди «демократична» - турбота
про народ. Але завжди ті, хто добивався авторитаризму, мали на меті вигоди, які
особисто їм дає неконтрольована людьми абсолютна влада: збагачення,
безвідповідальність, безкарність. При такій системі влади втрата державності –
лише питання часу. Тому підконтрольність влади народу, її справжня
децентралізація є метою боротьби за демократію, за права людей, за збереження
держави.
** Указ президента від 02.04.2007 року «Про дострокове припинення
повноважень Верховної Ради України».
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усвідомити чи ні? Не про вибори, власне йдеться, про збереження
конституційного ладу, а з ним – і збереження країни. Злочинну, шкідливу для
людей і держави чехарду треба припинити в зародку. Таке розуміння
демонструє переважна більшість народних депутатів, що й знайшло
відображення в постановах парламенту, обов’язкових для виконання.
Скажете, і Указ обов’язковий. Так, але він неконституційний, і тому
Постановою Верховної Ради визнаний нечинним.
Така в загальних рисах суть конфлікту. Можете дорікнути: і уряд, і
коаліція не святі. Правда ваша. Хоч правда і в тому, що… яких обрали, такі і
є у владі. Вибори до того ж визнані Європою найбільш демократичними.
А ще більша правда в тому, що ніхто не має права топтати
Конституцію, бо, лише дотримуючись її та законів, можна розраховувати на
позитивні зрушення, які так необхідні державі і людям для об’єднання
суспільства, розраховувати на стабільність і перспективу.
Правда переможе. Чи станеться це після рішення Конституційного
Суду, чи через переговори протилежних сторін, побачимо. Але станеться
обов’язково!
З вірою в те і з повагою звертаюся до Вас.
Голова Верховної Ради України
Олександр Мороз
05.04.2007 р.
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Загальний план
врегулювання конфлікту*
1. Одночасне прийняття рішення про скасування (призупинення на
місяць або до рішення Конституційного Суду) Указу Президента від 02.04.07.
та відповідних Постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України.
2. В разі прийняття Конституційним Судом
висновку про
відповідність Указу Президента Конституції України оголошується виборча
кампанія з перенесенням її початку для підготовки відповідної нормативної
бази. Орієнтовно: літо-осінь цього року.
3. В разі негативного щодо Указу висновку Конституційного Суду
парламент готує низку проектів, які потрібно розглянути і прийняти
протягом травня:
- закон про вибори в новій редакції (відкриті партійні списки);
- уточнення до Регламенту (оформлення Регламенту законом – при
потребі);**
- підготовка змін до Конституції (за окремою процедурою);
- прийняття у другому читанні змін до Закону про Кабінет Міністрів;
- прийняття законів про: референдум, Президента, спеціальні слідчі
комісії, опозицію, судоустрій та статус суддів;
- надання нормативного статусу положенням Універсалу (варіант:
розміщення документа в розділах засад внутрішньої і зовнішньої політики).
4. Сторони конфлікту підписують Меморандум примирення і
співпраці.
24.04.07

__________________

* Ініціатором конфлікту був В.Ющенко, якого, з однгого боку, «підігрівала»
Ю.Тимошенко з головним аргументом «… до тих пір, поки у парламенті О.Мороз і
соціалісти, повернутися до повноважень президента за Конституцією – 96 не вдасться»,
з іншого боку, бізнесмени «свої» і «ПР», що вже домовилися про сфери впливу, де, між
іншим, для Ю.Тимошенко місце не передбачалось. Останнє найбільш влаштовувало
В.Ющенка.
** Маючи на увазі, що розширення коаліції за рахунок індивідуального членства
уже неможливе.
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Проект О.Мороза
Меморандум
примирення і співпраці*
2 квітня цього [2007] року Президент України Віктор Ющенко
підписав Указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради**
України та проведення дострокових виборів до парламенту. Головна причина
появи Указу викладена в самому документі: неконституційний порядок
формування і діяльності парламентської коаліції, що загрожує державному
суверенітету України. Підписання Указу було і своєрідною реакцією
Президента на конфлікт в парламенті між опозицією і коаліцією, залишення
зали засідань великою кількістю депутатів з опозиції, що дискредитувало в
цілому роботу вищого законодавчого органу в очах виборців.
Маючи підстави вважати указ Президента таким, що не відповідає
Конституції України, для попередження негативного впливу його на
здійснення правовідносин в структурах влади, парламент (до набуття
чинності Указу Президента) ухвалив відповідні Постанови.
Виник конфлікт повноважень інститутів влади з непривабливими
наслідками для суспільства і держави. Цей конфлікт загострив затамовані
після виборів протиріччя, негативно вплинув на соціально-економічні
показники розвитку країни, посіяв тривогу серед населення, стурбував
міжнародну громадськість.
Конституційний Суд України розпочав провадження по цій справі на
основі подання народних депутатів. Не зважаючи на те, якими будуть
висновки Конституційного Суду, сторони політико-правового конфлікту
зобов’язуються брати цей висновок до виконання. Однак, керуючись вищими
інтересами держави, дбаючи про стабільність у суспільстві, враховуючи
також рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи, ми, що
підписали цей документ, заявляємо про припинення ескалації конфлікту і
беремо на себе зобов’язання здійснити його врегулювання на основі
компромісу, засад демократії та захисту інтересів народу.
Ми звертаємося до учасників вуличних акцій, які підтримують своїх
політичних однодумців, з вдячністю за небайдужість та з проханням
повернутися додому, довіривши політикам владнати створений ними ж
конфлікт.
Зобов’язуємося і надалі будувати взаємини на основі консультацій та
інших демократичних процедур, поважаючи волю виборців та інтереси
Української держави.
__________
__________
___________
__________
(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)
__________________

* проект не підтриманий сторонами конфлікту, найперше, В.Ющенком;
** Повноваження ВР (за Конституцією) припиняється з моменту приведення до
присяги новообраних народних депутатів.
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Звернення
Верховної Ради України
до Президента Парламентської Асамблеї Ради Європи
пана Рене ван дер Ліндена,
президентів, глав урядів і парламентів європейських держав
Ігноруючи основоположні принципи демократії та всупереч
Конституції України, Президент України Віктор Ющенко здійснив низку
кроків для розпуску українського парламенту, сформованого за підсумками
виборів 2006 року. Міжнародним співтовариством ці вибори визнані
легітимними та найбільш демократичними за всю новітню історію України.
Для досягнення своєї мети Президент України видав два укази,
юридичні підстави для яких не передбачені Основним Законом України.
Депутати Верховної Ради України звернулися за рішенням щодо
конституційності зазначених указів до Конституційного Суду України. Суд
розглянув цю справу у відкритому засіданні і перейшов до заключного
етапу – винесення рішення. Проте, на цьому етапі зазнав безпрецедентного
втручання у свою діяльність з боку Президента України: протягом
декількох днів Президент України у незаконний спосіб звільнив з посад
трьох суддів Конституційного Суду України, чим унеможливив
прийняття рішення, яке могло б стати відправним пунктом у
розв’язанні штучно створеної політичної кризи. Про це йдеться і в
офіційній заяві Конституційного Суду України.
Такими діями (і низкою подібних, особливо щодо звільнення і
призначення голів судів загальної юрисдикції) Президент України
демонструє спробу узурпувати владу.
Висловлюємо стурбованість з приводу того, що Президент України
демонстративно нехтує рекомендаціями ПАРЄ, у Резолюції якої від 19 квітня
2007 року № 1549 пропонується при владнанні конфлікту взяти за основу
рішення Конституційного Суду України та норми Конституції України. Вже
після прийняття зазначеної Резолюції видається кілька указів сумнівної
легітимності, чим ще більше поглиблюється політичний конфлікт,
відповідальність за який повністю несе Президент України Віктор Ющенко.
Парламентська коаліція та Уряд України, неухильно керуючись
нормами конституційного права, і далі вживатимуть заходів для
врегулювання ситуації правовим способом. Сподіваємося, що така позиція
буде сприйнята вами з розумінням.
11.05.07
Верховна Рада України
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МАНІФЕСТ
політичного примирення*
Виходячи із небезпеки загострення політичного протистояння для
народу і держави,
зважаючи на домінуючі суспільні настрої щодо несприйняття
радикальних способів розв’язання конфлікту між інститутами влади,
дбаючи про потребу консолідації суспільства та збереження
соборності держави,
турбуючись за збереження позитивної динаміки соціальноекономічного розвитку країни,
враховуючи рекомендації та побажання міжнародних інституцій щодо
потреби врегулювання існуючої кризи на політико-правовій основі,
беручи до уваги здійснені кроки щодо протидії загрозі політичної
корупції в парламенті та інших структурах влади,
демонструючи беззастережне визнання верховенства права та
неухильне дотримання Конституції України,
усвідомлюючи свою відповідальність за долю України,
ми, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
та ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ З А Я В Л Я Є М О про наступне.
1. Ми припиняємо взаємне поборювання інститутів влади. З цією
метою протягом двох днів вживаємо заходів для припинення чинності:
- Указів Президента України від 2 та 26 квітня 2007 року щодо
дострокового припинення повноважень Верховної Ради України,
- Указів Президента України щодо звільнення суддів Конституційного
Суду України,
- Постанов Верховної Ради України, зумовлених виданням
вищезгаданих Указів Президента,
- Постанов Кабінету Міністрів України, прийнятих на виконання
відповідних рішень Верховної Ради України.
2. Ми беремо на себе зобов’язання сприяти прискореному правовому
врегулюванню існуючих проблем у взаєминах між інститутами влади. Для
цього протягом нинішньої третьої сесії Верховної Ради України будуть
розглянуті та прийняті проекти законів:
- про внесення змін до Конституції України (створивши спільну
робочу групу для підготовки законопроекту);
- про зміни до закону про Кабінет Міністрів (враховуючи пропозиції
Президента України);
- закон про захист інституту Президента України, зміцнення його
авторитету;
- надати основним положенням Універсалу національної єдності
нормативного статусу.
__________________

* Президент відмовився від підписання документу.

63

Звертаючись до народу України, просимо з розумінням поставитись
до необхідності саме такого компромісу, в якому немає переможених і
переможців, від якого виграє кожен громадянин і в цілому Україна.
_______________
Президент України
В. Ющенко

_______________
Голова Верховної
Ради України
О.Мороз

_____________
Прем’єрміністр України
В.Янукович

18.05.07
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Шановний пане Голово! Шановні колеги!*
Приємно, що нинішня конференція відбувається у Братиславі –
столиці нашого доброго сусіда Словацької Республіки, яка ще недавно
торувала нелегкий шлях до Європейського Союзу, а тепер намагається
передати свій досвід входження до ЄС Україні.
Вдячний пану спікеру Народної Ради, всім організаторам
конференції за те, що запросили українську сторону до участі у цьому
вельми важливому заході та надали змогу виступити.
Я уважно прослухав доповідь Спеціальної робочої групи,
очолюваної моїм колегою - паном Пашкою. Це серйозний, змістовний та
аналітичний документ, який відповідає духу Римської 2000 і Гаазької 2004
років конференцій. Я цілком свідомо вживаю термін „нашої Конференції",
бо упевнений, що настане час, коли Україна буде не гостем, а
повноправним її членом.
Цим вкотре засвідчую від імені Верховної Ради, що народ України,
визначивши стратегічний курс на європейську інтеграцію та членство її в
Європейському Союзі, незмінно, попри певні перешкоди внутрішнього і
зовнішнього характеру, прямує цією дорогою. Адже стосовно приєднання
України до ЄС позиція переважної більшості нашого народу практично
одностайна – так, приєднуватися.
Тому державницькі структури України, більшість політичних
сил, практично весь український парламент покладають серйозні надії
на успішне завершення переговорного процесу щодо укладання нового
базового договору, який має замінити нині існуючу Угоду про партнерство
та співробітництво між Європейським Союзом і Україною.
Яким бачиться нам цей документ?
Новий договір має стати інструментом реалізації нових перспектив і
практичних заходів щодо подальшого розвитку нашої держави на основі її
європейського вибору. Було б добре, якби зверхники Європейського
Союзу офіційно підтвердили неодноразово зроблені свої заяви про
визнання реальності європейських прагнень України. Це не гарантії, не
зобов’язання. Це просто добрий сигнал. Тим паче, що існуючі нині рамки
стосунків ЄС – Україна на принципах „партнерства" не відповідають ані
інтересам української сторони, ані фактичному стану нашого
двостороннього співробітництва.
Щодо змісту нового документа, то, на наше переконання, в його
основу мають бути покладені принципи економічної інтеграції й політичної
асоціації України до ЄС з метою поглиблення діалогу в усіх сферах
взаємодії: створення зони вільної торгівлі, вільного пересування товарів,
людей, послуг і капіталу, що призведе до дедалі глибшої та
продуктивнішої інтеграції економіки України в ринок Європейського Союзу,
напрацювання відповідної інституційної бази майбутнього асоційованого
__________________

* Виступ на конференції «Європа-Україна»
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членства України в ЄС.
Європейський Союз має досвід укладання угод про асоціацію
зкраїнами Центральної та Східної Європи, з Туреччиною. Ми пропонуємо
розвинути цей досвід, підготувавши динамічний двосторонній документ,
який дозволив би при його реалізації не обмежуватися досягненням
записаних у ньому цілей, а йти далі, якщо обидві сторони виявлять
готовність до такого кроку.
Хочу іще раз скористатися нагодою, щоб звернутися до керівництва
ЄС та його країн-членів: настав час визначитися остаточно щодо того, які
перспективи ви бачите для України. Втискування стосунків з Україною у
вузькі рамки європейської політики сусідства без перспективи інтеграції до
ЄС, схоже, нічого не дає для обох сторін, не відповідає ні амбіціям Союзу, ні
інтересам нашої країни. Воно не сприятиме поглибленню взаємодії як ЄС,
так і України з іншими країнами й регіонами, що хочуть зміцнення стосунків
з Європейським Союзом. Маю на увазі, передовсім, Російську Федерацію,
Білорусь, Молдову, держави Закавказзя й Центральної Азії.
Зрозуміло, що розроблена в Європейському Союзі політика
сусідства (як його реакції на виклики перед Організацією після її
розширення), була необхідним кроком. А позитив, що з’явився після
належного виконання ключового елемента цієї політики - Плану дій є
свідченням того, що настав час вироблення наступного етапу у відносинах
ЄС зі своїми сусідами. А їх на сході троє: Україна, Білорусь і Росія.
Ми сподіваємося, що нинішні пропозиції ЄС, які мають бути
оприлюднені
у
червні
цього
року,
вони
передбачатимуть
диференційований підхід до сусідніх держав, які декларують
євроінтеграційні наміри. Йдеться про особливості розвитку державикандидата, тривалість, характер і динаміку її стосунків з Організацією,
ступінь наближення національної законодавчої бази до європейських
цінностей, стан протидії тероризму, нелегальній міграції, торгівлі людьми,
участі у забезпеченні стабільності в регіоні розташування країни-кандидата
шляхом поширення на нього простору свободи, безпеки та верховенства
права.
Ясна річ, що наближення до європейських стандартів державного
життя – це справа наша, внутрішня. Образно кажучи, Європу треба будувати
у себе нам самим. Так ми розуміємо своє завдання. Але підтримка з боку ЄС
потрібна, а відповідні заяви з вашого боку – зовсім не зайві.
Важливо нагадати, що сьогодні, за оцінкою Європейської комісії та
Європейського парламенту, взаємодія з Україною в межах політики
сусідства є однією з найбільш ефективних. Отже, позитивне виконання
Плану дій Україна - ЄС дає хороші перспективи залучення України до
функціонування внутрішнього ринку ЄС, інституційну взаємодію, активну
її участь у формуванні спільної європейської політики.
Проте, на цьому позитивному тлі пропозиції, які висуваються
останніми місяцями Європейською комісією стосовно подальшої співпраці з
Україною (як нові ініціативи в рамках ЄПС), для України не зовсім
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привабливі, адже більшість із них є лише фрагментами уже існуючої
співпраці.
Переконаний, що навіть удосконалена політика сусідства не замінить
об’єктивної потреби приєднання, нехай і у віддаленій перспективі, до ЄС.
Треба думати про конкретнішу форму підготовки України до членства у
Союзі. Ми готові запропонувати відповідні варіанти, в тому числі
розвиваючи всі сторони вже існуючого співробітництва.
На нашу думку, новий інтеграційний механізм стосовно України має
забезпечити якомога ефективніше її поетапне наближення до ЄС. Ми згодні,
що перехід від виконання одного етапу до іншого має здійснюватися після
прискіпливого контролю за виконанням досягнутих домовленостей.
При реалізації свого євроінтеграційного курсу Україна відштовхується
від статті 49 Договору про створення Європейського Союзу, відповідно до
якої будь-яка європейська держава, що поважає принципи, сформульовані в
частині першій статті 6 Договору, може звернутися до Європейської комісії з
заявкою про набуття членства в Європейському Союзі. Було б не зайвим,
послатися в новому документі на цю норму стосовно держави, яка визнає,
поважає і реалізує на практиці принципи фундаментальних свобод,
демократії, прав людини, верховенства права.
Приєднання до ЄС - тривалий складний процес. І необхідний, бо
йдеться про потенційно могутнього в економічному плані кандидата у
членство в ЄС, який займатиме важливе місце в загальноєвропейських
об'єднавчих процесах. Сподіваюся на пожвавлення цих процесів,
враховуючи і вплив нового керівництва у Німеччині та Франції.
Визнання євроінтеграційної перспективи України для нас важливе і
з моральної точки зору, і як стимул для активізації дій української влади
на здійснення внутрішніх реформ, особливо, для об'єднання українського
суспільства навколо ідеї європейської інтеграції.
Ми, звичайно, не сидимо склавши руки. Ще раз підкреслю, ми
свідомі того, що таке рішення залежатиме, передусім, від нас самих. Робота в
цьому напрямі ведеться. Будемо її активізувати, щоб Україна стала потужною
європейською демократичною державою. Гадаю, тоді питання юридичного
оформлення України в якості повноправного члена Європейського Союзу
перейде в технічну площину.
Дякую за увагу.
Братислава 23.05.07
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Ухвалено Постановою ВРУ Про Заяву Верховної Ради України
"Про небезпеку узурпації влади Президентом України Ющенком В.А."
від 24.05.07 №1068-V
ЗАЯВА
про небезпеку узурпації влади
Президентом України В.А.Ющенком
23 травня 2007 р. в своєму зверненні до народу Президент України
В.А.Ющенко назвав антиконституційним рішення Конституційного Суду
України від 16.05.07 щодо визнання неконституційними статті Закону «Про
судоустрій» стосовно порядку призначення суддів на адміністративні посади.
Тим самим Президент не лише перебрав на себе функції Конституційного
Суду України, а й поставив себе понад ним. Окрім того, перевищуючи свої
конституційні повноваження, Президент публічно дав доручення
Генеральній прокуратурі України юридично оцінити ситуацію, яка склалася в
Конституційному Суді України, в той час, коли така функція прокуратури
не передбачена статтею 121 Конституції України.
24 травня ц.р. Управління державної охорони, підпорядковане
Президенту України, заблокувало приміщення Конституційного Суду,
перешкоджаючи діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції. Такі
дії кваліфікуються Кримінальним кодексом України як злочин.
Верховна Рада України вважає вчинене Президентом України
В.А. Ющенком конкретною спробою узурпації влади і попереджає про його
персональну відповідальність за подальший розвиток подій.
Верховна Рада України звертається до Генеральної прокуратури з
проханням негайно дати правову оцінку фактам перешкоджання роботі
Конституційного Суду України з боку Управління державної охорони.
За такої ситуації парламент висловлює сумнів з приводу доцільності
продовження будь-яких переговорів і консультацій між Прем’єр-міністром
України В.Ф.Януковичем і Президентом України В.А.Ющенком до
припинення Президентом дій, що виходять за межі Конституції і законів
України, оскільки кроки Президента розцінюємо як втручання в діяльність
судової влади та прокуратури з метою неможливості прийняття рішення
щодо конституційності його Указу від 26 квітня 2007 року.
Верховна Рада України звертається до всіх посадових осіб, органів
державної влади з вимогою неухильно дотримуватись положень статті 60
Конституції України, згідно з якою ніхто не зобов’язаний виконувати явно
злочинні розпорядження чи накази і нагадує про юридичну відповідальність
за видання та виконання таких розпоряджень чи наказів.
24.05.07
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На прохання кореспондентів прокоментувати виступ Президента
В.Ющенка з приводу позбавлення народних депутатів імунітету Голова
Верховної Ради України О.Мороз сказав:
- Підніміть, будь ласка, мої коментарі восьми-і-десяти річної давності
на багаторазові висловлювання Л.Кучми. І ті, і нинішні висловлювання
президентів однаково банальні і переслідують одну ціль. Правда, тепер є
кілька особливостей.
По-перше, це пропагандистська гра за схемою «Сильний Президент».
Він, звісно, «дбає» про рівність прав громадян, забувши, що це має
стосуватись і його самого, і тисяч посадовців, зокрема суддів, які мають
статус недоторканості.
По-друге, це погано прихований початок агітації за референдум для
прийняття обревізованого тексту Конституції, її диктаторського варіанту.
Доволі дешевий прийом, розрахований на обивателя, котрий виховується в
ненависті до парламенту (та й до влади взагалі). Йому залишиться ще
пояснити, що статусні речі для депутатів – це норма Конституції і, якщо він
хоче справедливості і рівності (а хто цього не хоче?), йому слід підтримати
ідею референдуму і проголосувати за президентський проект, де в красивій
обгортці «Ні імунітету!» ховатиметься безправність людини при безкарності
неконтрольованої влади.
По-третє, не Президент ініціатор цієї ідеї. Крім його попередника, в
цьому сенсі багато разів висловлювалися нинішні опозиціонери, зокрема
Ю.Тимошенко. Теж для збільшення числа прихильників.
По-четверте, 16 травня нинішнього року на розширеному засіданні
Консультативно-дорадчої ради при Голові Верховної Ради близько 300 його
учасників одержали проект змін до Конституції, одним із авторів якого є
Голова ВР, де статус недоторканості депутата зведений лише до виняткових
обставин, зв’язаних з арештом.
По-п’яте, випадково трапилося так, що вранці, за десять годин до
звернення та «ініціативи» Президента, в Коростені Голова ВРУ О.Мороз
роздав учасникам Консультативно-дорадчої ради та іншим учасникам
засідання доопрацьований проект змін до Конституції зі згаданими нормами.
Іншим словами, хто хоче змін, робить їх без галасу. Хто маскує за
ними справжні наміри, вдається до пропагандистських заяв.
21.06.07
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ПУТЬ К ДИКТАТУРЕ
Горе государству, которым правит тот,
кто не уважает Конституцию.
На встрече с организованной В.Ющенком группой известных людей,
Героев Украины, Д.Павлычко горячо отстаивал:
− Нужно, безусловно, вводить президентскую модель управления,
менять, менять Конституцию.
− Дмитрий Васильевич, - спросил я, - а если бы Президентом сегодня
был В.Янукович, Вы бы тоже отстаивали такую модель?
− Ну, что Вы?! Конечно, нет.
− Значит, мы пишем Конституцию «под человека», а не «под
государство»?
Последний вопрос риторический. Он не нуждается в ответе, потому
что он ясен.
Думаю, ясен он и вам.
Обращаюсь в первую очередь к учителям, врачам, специалистам
разного профиля. Собственно, ко всем, кто способен трезво анализировать
ситуацию и объяснить другим суть того, что происходит теперь в Украине.
Хочу привлечь
внимание к дискуссии об Основном законе
государства – Конституции. Странно, но эта дискуссия навязана
человеком, который на деле наибольший нарушитель Конституции, а по
должности должен быть гарантом её соблюдения.
Сегодня чаще всего от Президента слышим претензии, якобы
изменения в Конституции разрушили «баланс власти». Вспомните, почему
же предыдущий Президент говорил то же, пытаясь еще увеличить свои
полномочия? Что полезного людям сделала власть уже нового Президента,
полтора года пользуясь предыдущими, неограниченными полномочиями?
Что предлагает глава государства вместо существующих норм Конституции?
Плохих конституций не бывает. Плохими их делают те, кто имеет
власть. Конституцию нужно не критиковать, её нужно соблюдать. А
критикуют ее для того, чтобы обойти её требования, чтобы оправдать
нарушение закона, точнее говоря, чтобы замаскировать преступность, отход
от её положений.
Напомню, если государство демократическое, уважает права людей,
то обязательным для нее является принцип разделения власти на
законодательную, исполнительную и судебную. Особенность применения
этого принципа заключается в обеспечении баланса власти, когда каждая из
них имеет и достаточно полномочий, и ответственности, но при этом одна
власть не перебирает на себя функции другой, не «подминает» её.
Была ли потребность совершенствовать текст Конституции–96? Была.
В то время не удалось избежать перекоса в сторону слишком больших
полномочий Президента. Причины известны. Влияние Президента на
приватизацию, на кадровую политику, на работу судов и прокуратуры, на
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политические структуры и журналистов было таким, что всё это в 2000 году
привело к акциям «Украина без Кучмы», а завершилось событиями 20042005 гг. Отметим, что в конце своего президентства и сам Л.Кучма осознал,
что власть не должна быть абсолютной.
Важно, что в канун последней президентской кампании все
политические партии (кроме БЮТ, лидер которой не прочь была взять себе
полномочия
Л.Кучмы)
предлагали
изменения
в
Конституцию,
гарантирующие баланс властей. Эту же потребность отстаивал и В.Ющенко,
о чем мы с ним и с другими лидерами партий задолго до выборов подписали
не один общий документ, в том числе Меморандум 2003 года.
Проект изменений Конституции тщательным образом обсуждался и в
парламенте, и в обществе, оценку ему дали европейские профильные
институции. Вспоминаю об этом, чтобы не повторять басни о принятых
изменениях в «чрезвычайное время», «под давлением обстоятельств» и т.д.
Возможно, сам В.Ющенко считался с «обстоятельствами», потому что иначе
он не стал бы Президентом. Поддержку ему обеспечили социалисты.
Убежден – это необходимо было делать, чтобы сместить предыдущий режим
и изменить систему власти. Возможно, это была ошибка. Следовало после
ноября 2004 года добиваться повторных выборов, или же требовать
дополнительных гарантий от В.Ющенко о том, что он не откажется от своего
слова, своего голоса, подписи и присяги.
В 2004 году по настоянию нашеукраинцев мы перенесли
рассмотрение второго этапа политреформы на время после парламентских
выборов. Мы доверились их лидерам, В.Ющенко. Теперь видим: этого нельзя
было допускать! Потому, что второй этап политической реформы
предусматривает полезное для граждан перемещение власти на места,
повышение роли и возможностей советов и их исполкомов, ликвидацию
райгосадминистраций. Это, в конечном итоге, подчинение местной власти
избирателю, всем гражданам. Это реальный инструмент борьбы с
коррупцией,
преодоление
кризисных
явлений
в
образовании,
здравоохранении, культуре. Только при таких условях местная власть
получит возможность заботиться вашими проблемами, своевременно
реагировать на ваши потребности, на потребности местного производства,
местных жителей вообще. Никогда назначенный «сверху» чиновник не будет
на первое место ставить интересы граждан, потому что ценят его не за это.
Вот почему мы требуем завершения политреформы.
Предусмотренная ею модель власти свойственна практически всем
европейским странам. Но она не устраивает В.Ющенко и его окружение.
Почему? Потому, что ликвидируется вертикаль прямого подчинения, когда
местный «начальник» не избирается людьми, а назначается фактически
чиновником в Киеве.
Сначала намёки, потом претензии на несовершенство изменений
Конституции, затем прямое игнорирование Основного закона со стороны
Президента, что не нуждается в примерах. Вы за этим наблюдали. Жалобы на
то, что «у Президента отбирают полномочия», ничего не стоят. Никто и
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ничего не отбирает. Просто все правоотношения в государстве приводятся в
соответствие с Конституцией. Иначе и быть не может.
Затея Президента с досрочными парламентскими выборами не имеет
ничего общего с «политической коррупцией», «ревизией выбора народа».
Это выдуманные «аргументы», для того чтобы под видом выборов провести
незаконный референдум и принять новую Конституцию. Такую, которая бы
устроила В.Ющенко и его верноподданных.
Что же может предложить Президент? Сначала в «блестящей обёртке»
то, что нравится людям: отмена неприкосновенности депутатов (вопрос
может быть решенным скорее и законным способом), уменьшения их
количества, проведение выборов по округам, сокращение срока депутатских
полномочий и т.д. В этой «обёртке» будет прятаться то, что непосредственно
интересует Президента: назначение им единолично Премьера и всех
министров, назначение и освобождение Генпрокурора и председателей
судов, руководство Фондом госимущества и Нацбанком и тому подобное. А
чтобы парламент не «мешал» править, нужно ввести двухпалатный
парламент, который будет контролировать верхняя палата из числа
назначенных Президентом губернаторов. Такие пожелания Президента могут
быть выписаны в бюллетене отдельно, а он их впоследствии Указами будет
вводить в действие (тоже вопреки Конституции).
Это путь к диктатуре, бесправия людей при полной
безответственности власти.
Кто хочет такой перспективы?
Вы видели, что авантюры с улицы Банковой в апреле-мае сего года
едва не привели к гражданским конфликтам, к кровопролитию. Украина уже
имеет опыт жить одновременно при трех Генеральных прокурорах. Чего же
следует ожидать, когда афёры подобного содержания будут узаконены?
Все понимают, что с заявленными аппетитами на власть, В.Ющенко
на второй срок президентом не изберут. Но предлагается создать систему,
которую кто-то и возглавит*.
Нельзя под внешне привлекательными лозунгами и сладкими
обещаниями в угоду авантюристам калечить конституционную систему
жизни государства, которое должно стать демократическим и войти
впоследствии в европейскую семью народов. Нельзя быть безразличными к
попыткам сосредоточить всю власть в одних руках, чтобы и дальше
безнаказанно грабить государство, калечить права людей, считать их за
ничто, переписывать и перекручивать историю собственного народа,
издеваться над его памятью и перспективой Украины.
Председатель Верховной Рады Украины
Председатель Социалистической
партии Украины

Александр МОРОЗ

__________________

* Мне неоднократно в беседах с В.Ющенко приходилось ему напоминать, что он
пытается выбороть исключительные властные права для президента, но он ими не
воспользуется, это плохо закончится для страны.
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P.S. Понимаю, что не всё из написанного читатель разделяет. Это
естественно. Но я хотел бы, чтобы каждый из вас подумал, а что в
действительности предлагается ему по «инициативам» Президента?
Подумал и объяснил другим.
02.07.07
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ВИБОРИ – ЦЕ ПОЛІТИЧНА АВАНТЮРА
Лист Голови Соціалістичної партії України
О.Мороза до громадян України
Шановні земляки! В складну годину звертаюся до вас. Бачу
небезпеку, причини якої треба пояснити, а біду відвести. В тому переконаний
сам. Так вважають мої однопартійці.
Соціалістична партія народилася разом з державою Україною. Це був
порив душі людей, які виступили за соціальну справедливість, за людське
життя для всіх. Вони не могли миритися з тим, що творилося тоді в
колишньому СРСР і в молодій Українській державі. Не могли миритися з
повальним розкраданням народних багатств, із знищенням культури, освіти,
науки, із спотворенням непростої нашої історії. Саме тому, починаючи із
осені 1991 року, СПУ розпочала свою політичну боротьбу. Проти кого і
проти чого ми виступали? Найперше проти владного режиму, бо в ньому
була причина корупції, нечесного збагачення – так званої «прихватизації».
Соціалісти очолили рух «За Україну без Кучми», підняли людей на акцію
«Повстань, Україно!». Нас намагалися нищити, але ми не гнулися, були
завжди послідовними, в парламенті і скрізь завжди відстоювали правду.
Фальсифікація – засіб, який найбільше використовувався попереднім
режимом для боротьби із соціалістами. Сьогодні він знову на озброєнні у
наших опонентів.
В 2004 р. Соціалістична партія України визначила стратегічною
метою зміну системи влади і відсторонення від неї режиму Кучми.
Обидва завдання можна було здійснити через підтримку кандидата в
Президенти В.Ющенка. Ми багато чого не сприймали у його діях, а ще
більше в політиці тих сил, що називали себе «помаранчевими», які і сьогодні
намагаються привласнити витвір народу – Майдан.
Ми не забули, як В.Ющенко разом з Л.Кучмою і І.Плющем ще
недавно називав нас фашистами за акції протесту. Але потрібно було зламати
хребет кучмізму.
Ми це зробили. Була укладена угода про співпрацю між СПУ і
майбутнім Президентом. В цій угоді йшлося про зобов’язання В.Ющенка
підтримати проведення політичної реформи, сприяти розслідуванню справи
Г.Гонгадзе, йшлося про продовження мораторію на продаж землі,
здійснення сильної соціальної політики тощо. Гарант Конституції не
дотримав свого слова щодо всіх пунктів угоди. По-справжньому соціальною
його внутрішня політика так і не стала. А корупційні скандали серед «любих
друзів» привели до відставки уряду Ю.Тимошенко, уряду, відомого не лише
названими справами, але й оборудками у вигляді бензинової, м’ясної,
цукрової та інших криз, дорогої провокації з обезціненням гривні,
закладанням штучної газової кризи, яка згодом привела до зростання тарифів
та цін на газ.
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Не дивлячись на досягнуті домовленості, в багатьох областях
соціалістів до роботи в органах виконавчої влади свідомо не допустили*. В
західних і східних регіонах соціалістів у владі не було взагалі. Найбільше
несприйняття викликали наші вимоги соціально орієнтувати економіку.
Президент, зробивши перші кроки за пропозиціями СПУ, від наступних
відмовився. Його олігархічне оточення робило все, щоб нейтралізувати
вплив Соціалістичної партії України, усунути її з політичної арени.
Особливо це відчувалося під час минулорічної кампанії. Проти нас НУ і
БЮТ діяли не як конкуренти, а як вороги. (Щоправда, і поміж собою так
само.) Нам байдуже, як вони ставилися до партії. Але ігнорувалася наша
політика, клятвенно заявлена на Майдані спільно: соціалізація економіки,
створення 5 млн. робочих місць, демократизація державного життя, все, що
надбано європейською соціал-демократією, яка зробила Старий світ
заможним.
Проте, і після виборів до парламенту в 2006 р. ми тримали своє
слово. Перші (ще до оприлюднення підсумків голосування) підписали угоду
про створення коаліції демократичних сил, до якої планувалось входження
блоку Ю.Тимошенко і «Нашої України». Для нас це було непросто. Адже на
виборах перемогли практично три однакові партії великого капіталу –
регіонали, бютівці, нашоукраїнці. Народ, висуваючи до влади ліві
вимоги, проголосував за них, за правих. Це парадокс, який ще є в Україні.
Для нас важливими були не посади, а інструмент, який сприяв би
виконанню нашої передвиборної програми, дозволяв би впливати на
внутрішню і зовнішню політику. Три місяці нас «водили за ніс», аби всю
реальну владу забрали представники «Нашої України». Ющенко не хотів,
щоб Прем’єр-міністром була Ю.Тимошенко, а О.Мороз став Головою
Верховної Ради України. Він прагнув коаліції НУ з ПР, про що вже була
підписана попередня угода. Для цього потрібно було зробити соціалістів
винуватими в розвалі коаліції (БЮТ+НУ+СПУ).
Постійні обмани, нескінченні тримісячні переговори, інтриги, вигадки
нових умов з боку НУ, які не можна було виконати, привели до того, що в
клуб інтриг перетворилася вся держава. Ви все це бачили. Некерованість
держави привели до різкого погіршення соціально-економічного становища,
почали наростати кризові явища в економіці. Ми не могли продовжувати цю
нездорову гру і припинили її. Заради інтересів України, консолідації
здорових сил, заради соціального захисту людей ми пішли на співпрацю з
Партією регіонів і комуністами. Пішли з виборцями, які голосували за них і
за нас. Це був виправданий варіант, що підтвердилося позитивними
зрушеннями в економіці і соціальній сфері.
___________________

* 09.02.2005 р. В.Ющенко, Ю.Тимошенко і О.Мороз спільним листом до
голів місцевих адміністрацій і місцевого активу партій (НУ, БЮТ, СПУ) рекомендували
створити політичні ради і погоджувати кандидатури на посади за встановленою
пропорцією.
Одночасно з листом з АП надійшла вказівка головам держадміністрацій
рекомендації ігнорувати.
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Падіння економіки зупинилось. За перший квартал 2007 року приріст
ВВП становив більше 8%. Перед Новим роком була схвалена Програма
соціальної політики. У відповідності з нею нинішнього року вже двічі в
Україні зростала заробітна плата і пенсії. Нехай це не той рівень, який
потрібен, але це початок руху в потрібному напрямку.
Визнано всіма, що соціалісти, які були і є у владі (В.Цушко,
О.Баранівський, С.Ніколаєнко, В.Семенюк, С.Бульба та інші) працювали
добросовісно і професійно, щоб Україна ставала потужною, багатою,
демократичною країною. Час показав, що наша присутність у Коаліції
національної єдності була виправдана.
Проте темпи зростання економіки, стабільність в Україні не давали
спокою президентській команді, зацікавленим силам зарубіжжя. Ситуація
виходила з-під їхнього контролю. Вибраний був один хід – в опозицію.
Разом з Президентом. НУ відмовилася від солідного представництва в уряді,
демонструючи опозиційність. Роль дивна, якщо згадати, що всі керівники
держадміністрацій – ставленики Президента. «Опозиція» розуміла, що
вона, по суті, зайва на гребені перших успіхів нової влади, що її забудуть при
позитивному розвитку країни.
Президент і його команда, отримавши підтримку на Заході та за
океаном, поставили за мету дестабілізувати ситуацію в Україні, водночас
зруйнувати зв’язки між Україною та країнами СНД, передовсім з Росією.
Розпочалася гра, в якій інтереси України не проглядаються, зате домінують
інтереси сильних світу, що видно з намірів розмістити програми «ПРО» в
Польщі, Чехії, втягнути Україну в НАТО. Заяви Президента та його
прибічників цілком в руслі цих намірів.
В.Ющенко, відчувши, що його зовнішньополітичні заяви, його курс
не знаходять підтримки серед людей, почав здійснювати завчасно
заготовлений план загострення ситуації. Так виникла ідея дострокових,
абсолютно незаконних парламентських виборів. Яким чином? Через
брутальне порушення Конституції України і антидержавні кроки: блокування
роботи Конституційного Суду, незаконне перепризначення усіх голів судів,
спроби знищення парламентаризму, в цілому подавлення місцевих рад
силами державних адміністрацій. Йде підготовка не до виборів, а до їх
фальсифікації
Нарешті, незаконне втручання в роботу Генеральної прокуратури, так
само незаконне підпорядкування Президенту внутрішніх військ, долучення
до політичних провокацій РНБО, СБУ, Управління державної охорони
(згадайте непокарану провокацію із «замахами» на політиків) поставили
Україну на грань громадянського конфлікту.
Відповідальні, рішучі і законні кроки міністра внутрішніх справ
В.Цушка фактично не допустили кровопролиття. І саме його зусиллями
не було допущено перетворення Генеральної прокуратури в інструмент
репресій. Соціалісти спільно із політичними союзниками зупинили
сповзання ситуації до громадянської війни.
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Зроблено все, що можна, щоб зберегти конституційний лад і
законність у державі, щоб зберегти парламент, інститути влади, не допустити
хаосу.
Ми пішли на підписання «заяви трьох», бо вважаємо, що поганий мир
краще «доброї» війни. І що треба змусити Президента повернутися в
законодавче поле. Ми не були проти дострокових виборів, але були і
залишаємося тими, хто проти незаконних виборів. А вони такими
передбачаються і після першого, і після другого, і після третього указів. Ми
повинні змусити Президента дотримуватися Конституції і законів. Він
зобов’язаний припинити блокування роботи ЦВК і Конституційного Суду,
припинити інтриги, які вилившись у незаконні, нікому не потрібні вибори,
розколять, знищать Україну.
Та й наслідки виборів наперед відомі. Ті ж партії, ті ж люди. І
фальсифікація виборів змінить мало, але викличе протести, зіткнення. Це
привід для надзвичайного стану, а то і запрошення «миротворців». Отоді і
НАТО, і «ПРО» в Україні не здадуться видумкою, бо хто тоді питатиме
народ?
Потрібно мати на увазі іще одну загрозу. Під маркою виборів
Президент може нав’язати суспільству референдум для прийняття нової
Конституції, для чого приманкою стане пропозиція ліквідувати
недоторканість депутатів. Пропозиція, яка і без В.Ющенка уже включена в
порядок денний парламенту! Нова Конституція юридично утвердить в
Україні диктаторську модель влади. Розумієте, В.Ющенко (а згодом будьхто) сам і єдиний господар в Україні! До такого не додумався Л.Кучма.
“Син” його пішов далі, але це шлях в нікуди. Він віддаляє Україну від
європейського вибору, від справжнього місцевого самоврядування, від
гарантій прав людей. Ми ніколи не погодимося з такою перспективою і
сподіваємося на вашу підтримку, не зважаючи на різні провокації,
звинувачення, брехні, котрі виливаються на соціалістів політичними
фарисеями і перекинчиками.
Я ще раз заявляю: вибори не вирішують жодної проблеми. Це
авантюра, яка дорого може коштувати державі і людям. Це не боротьба
проти політичної корупції, це якраз і є політична корупція в найвідвертішому
вигляді, це боротьба інституту Президента проти Конституції, гарантом
дотримання якої В.Ющенко мав би бути.
Соціалісти робитимуть усе, щоб незаконні вибори не відбулися. Якщо
ж наших зусиль буде недостатньо, візьмемо участь у виборах самостійно і,
впевнений, виграємо їх.
Наша партія – послідовна в своїх діях. Наша мета – справедливість,
рівність, братерство. Ми хочемо, щоб кожна людина мала право на достойну
роботу, високу пенсію, заробітну плату, на соціальний захист, на
безкоштовну освіту, в тому числі і вищу, мала право на охорону
здоров'я. Ми хочемо, щоб всі люди, наша молодь мали житло, щоб
працювало українське виробництво, щоб наші земляки повернулися з-за
кордону. Ми боремося за те, щоб розквітала Україна, щоб розвивалася
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українська наука, щоб українська економіка базувалася не на сировинних
галузях в прислузі світових монополій, а на досягненнях науково-технічного
прогресу. Ми – автори програми розвитку промисловості України.
Соціалісти, внесли у Верховну Раду законопроект про погодинну оплату
праці і збільшення в ціні товару частки оплати людської праці. Ми,
соціалісти, ініціатори виробництва біопалива, що дозволить наповнити
фінансами село, зменшити енергетичну залежність країни та оздоровити
екологію. Нашими зусиллями запроваджено пільги для дітей війни. Ми
турбуємося про інтелігенцію, працівників культури. Зарплата освітян і
науковців, працівників культури і охорони здоров'я, бюджетні витрати в
ці сфери за останні три роки зросли майже втричі, серйозно збільшено
державне замовлення при вступі до вузів. Тільки в цьому році 150 тисяч
дітей вступить до вузів безкоштовно, що на 50 тисяч чоловік більше, ніж
позаторік. Ми і далі робитимемо так, щоб лікар, вчитель, вчений зайняли
гідне місце у суспільстві. Ми добилися збереження системи профтехосвіти,
підтримуємо медицину, село. Вважаємо, що мільйонери і мільярдери повинні
поділитися наддоходами з суспільством, як у Європі, що гарантує і високі
заробітки найманих працівників, і соціальний мир в державі. Добровільно
такого бажання в них не з’явиться. Потрібен закон і воля держави.
Ми зробили все, щоб українська земля для товарного
сільськогосподарського виробництва не дісталась західним і
доморощеним багатіям. Будемо виводити село з нинішнього принизливого
стану. Простягаємо руку дрібному, середньому бізнесу, підтримуємо
українське виробництво.
Деякі гарячі голови прогнозують, що в новій Верховній Раді не буде
соціалістів. Цьому можуть радіти тільки недалекі люди. Але і їм нагадаю.
Такі прогнози ми чуємо завжди напередодні виборчих кампаній, починаючи
з 1994 року. І завжди вони виявляються “дутими”. Так буде і на цей раз, бо
соціалісти – партія з народу і для народу.
В усій Європі є соціалісти. Вони зробили багатими Швецію,
Норвегію, Данію, Велику Британію, Австрію. Соціалісти – наші партнери по
Соціалістичному інтернаціоналу – при владі в Іспанії, Угорщині, Фінляндії,
Болгарії.
Ще на одну деталь я хотів би звернути увагу. Незаконні, провокативні
вибори можуть призвести до подорожчання російського газу і відповідно –
до стрибка комунально-житлових тарифів. Це не залякування, а реальність
світової конкуренції. Коаліція національної єдності попередила згаданий
стрибок великими зусиллями. Знаю про це не з чужих розповідей. Вдалося на
рік нинішній, та й на 2008 не очікувати сюрпризів. А якщо раптом В.Ющенку
і його прибічникам вдасться задурманити людям голови і мати успіх на
виборах? Тоді світова, удвічі вища, ніж нині, ціна на газ для України
гарантована. Ні економіка, ні народ цього не витримають. Тож є привід добре
подумати, що буде, якщо до керма прорвуться авантюристи, читай –
фактично антиукраїнські сили. Далека Америка чи Європа тут нічим не
зарадять, та й навіщо їй знатися з тими, хто не вміє жити з сусідами?
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Кожен виборець має задуматися над тим, що його чекає, і не допустити до
влади обслугу чужого капіталу.
Ще раз наголошую – це не «страшилки», це реальність, з якою ми
можемо невдовзі зіткнутися. І кажу це для того, щоб всі розуміли: одне
діло – політика, і зовсім інше – дрібне політиканство, хуторянство.
Незалежність нам треба вибудовувати не на піску чиїхось примітивних
уявлень, а на ґрунті політичного реалізму.
Хоча всі мали б розуміти, - треба цих виборів взагалі уникнути,
дати економіці запрацювати на повну силу, створити грунт для зростання
зарплат і пенсій, для забезпечення конституційних гарантій на безплатну
освіту і медицину.
Можна лише уявити, скільки солодких промов ви почули б, якби
вибори відбулися. Скільки схожої на правду напівбрехні, скільки лукавства і
словоблуддя! Скільки спекуляцій з’явиться на теми віри, мови,
соборності, НАТО… Ми ніколи не спекулювали на цих питаннях, бо треба
об’єднувати суспільство. В єдиній державі не повинно бути переможців і
переможених. Чи варто виборами ще раз випробовувати єдність України,
грати на почуттях людей?
Саме тому з тривогою і сподіванням на порозуміння звертаюся до вас,
дорогі земляки – громадяни України.
З повагою
Олександр МОРОЗ
05.07.07
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Президенту Міжнародного
благодійного фонду імені О.С.Стурдзи,
виконавчому директору
Міжнародної громадської організації
«Одеське земляцтво»
РОМАНЮКУ В.П.
Шановний Володимире Петровичу!
У відкритому листі до мене (опублікованому у газеті Одеської
облради «Одесские известия» 4 вересня ц.р.) Ви від імені професорськовикладацького колективу, численних громадських організацій просите
допомоги у вирішенні питання про відновлення роботи Одеського інституту
сухопутних військ.
З часу прийняття постанови Кабінету Міністрів України № 381 від 26
травня 2005 року, якою передбачалось ліквідувати Одеський інститут
сухопутних військ та створити замість нього аналогічний Львівський
інститут сухопутних військ у складі Національного університету «Львівська
політехніка», депутати фракції Соціалістичної партії України наполегливо
боролися за відновлення найстарішого військового закладу нашої держави.
Ми наполегливо і послідовно намагалися усіма засобами захистити
національну гордість вітчизняної військової освіти.
Зокрема, на сесії Верховної Ради України депутати-соціалісти
виступили з рішучим протестом з приводу знищення Одеського інституту
сухопутних військ. Було запропоновано Президенту України, як
Головнокомандувачу, негайно зупинити руйнування оборонної галузі, взяти
під свій особистий контроль створення та діяльність незалежної комісії щодо
доцільності ліквідації Одеського інституту сухопутних військ; Кабінету
Міністрів України та Генеральній прокуратурі призупинити дію постанови №
381 від 26 травня 2005 року; правоохоронним органам провести
розслідування діяльності керівництва Міноборони та командування
Сухопутних військ на предмет корупційних дій, які загрожують національній
безпеці держави; Раді національної безпеки і оборони забезпечити
функціонування Одеського інституту сухопутних військ як базового
стратегічного закладу для обороноздатності України.
Народні депутати України від фракції СПУ ініціювали депутатські
запити з вимогами скасувати горезвісну Урядову постанову та створити
незалежну комісію з розслідування дій керівництва Міноборони та
командування Сухопутних військ. Такою ж була і позиція депутатівсоціалістів в Одеській обласній та міській радах.
Проте вище керівництво Міноборони, командування Сухопутних
військ продовжувало руйнувати величезний науковий потенціал та навчальну
базу інституту, водночас дезінформуючи громадськість про начебто цілком
позитивні наслідки припинення існування цього закладу в рамках
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реформування Збройних Сил України та оптимізації видатків оборонного
бюджету. Напевне, хтось «поклав око» на земельну ділянку в центрі Одеси*.
Перебуваючи з робочими поїздками в Одесі я переконався, що
передислокація військового ВУЗу з Одеси до Львова була викликана
причинами, що направлені зовсім не на зміцнення обороноздатності нашої
держави. Як Голова Верховної Ради України, я особисто офіційно вимагав
захистити інтереси держави при вирішенні долі Одеського інституту
сухопутних військ. Пригадайте, яку реакцію у міністра оборони А.Гриценка
викликала моя позиція щодо збереження інституту.
Нарешті, 5 вересня цього року Кабінет Міністрів України постановою
№1104 («Деякі питання Одеського ордена Леніна інституту Сухопутних
військ») прийняв довгоочікуване рішення про відновлення роботи й
навчального процесу в Одеському інституті сухопутних військ та доручив
Міністерству оборони здійснити заходи щодо поновлення навчального
процесу в інституті на кафедрах і факультетах, які функціонували до
ухвалення рішення про його ліквідацію.
Однак, конфлікт навколо інституту не можна вважати остаточно
вичерпаним. Керівник оборонного відомства А.Гриценко заявив, що не буде
виконувати рішення Уряду і намагатиметься за допомогою Президента
України, Ради національної безпеки та оборони України зупинити
відновлення роботи цього закладу.
Справді, з перетворенням останнім часом інституту Президента на
інструмент боротьби за реставрацію авторитаризму, на жаль, велика кількість
важливих для соціально-економічного розвитку держави нормативноправових актів Кабінету Міністрів безпідставно блокується Віктором
Ющенком шляхом зупинення їх дії та спрямування на розгляд
Конституційного Суду України, який і так перевантажений конституційними
зверненнями та поданнями. Всім цим деструктивним та протизаконним діям
має дати належну оцінку народ України на дострокових парламентських
виборах 30 вересня 2007 року.
Запевняю жителів міста-героя Одеси, офіцерів, ветеранів, всіх
патріотів нашої Вітчизни, що Соціалістична партія України буде робити все,
щоб військовий навчальний заклад із славетними історією та традиціями
залишився на історичній батьківщині – в Одесі!**
З повагою
О.МОРОЗ
Одеський інститут сухопутних військ 26.09.07
__________________

* 17 гектарів землі;
** Завдяки нашим зусиллям інститут відновлено Постановою КМ. Коли тепер
фактом став нікчемний рівень обороноздатності України, то ситуація довкола
Одеського інституту свідчить: є конкретні винуватці «роззброєння» держави.
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Набуваючи досвіду*
Попередні підсумки виборів – 2007 наводять на певні роздуми. Тепер
іще раз можна аргументовано стверджувати, що вони – неконституційні,
здійснені руками президента під суб’єктивні інтереси окремих політиків.
Кажу так, не маючи остаточних результатів, зокрема, щодо Соціалістичної
партії. Одне зрозуміло: чи проходить, чи не проходить вона 3%-й бар’єр,
для неї це поразка. Внутрішні причини цієї поразки будуть проаналізовані, а
висновки зроблені. Однак, йдеться тут не про партію. Йдеться про
суспільство.
Суспільство, як і людина, вчиться здебільше не на чужому, а на
власному досвіді. Його треба скоріше набути. Тому хотілося б, щоб уряд
Ю.Тимошенко був створений і щоб він попрацював хоч би два роки. Рік,
коли у невдачах будуть звинувачувати попередній уряд. Рік, коли
звинувачувати буде нікого. Можливо, тоді люди на собі відчують суть
“українського прориву”, зміст страдницького ставлення прем’єра до
нужденних людей. “Хай би була прем’єром, - казали жінки в Прилуках, може хоч вона щось дасть”.
Оце “щось дасть” – основна вада нашого суспільства, ознака його
незрілості. Замість усвідомлення потреби створення владою умов для
використання можливостей кожної людини, колективів, сіл, селищ, міст,
замість підтримки тих політичних сил, які на такі умови зорієнтовані, багато
хто (та що лукавити, - більшість) чекають манни небесної із рук чергових
месій та месійок. На Хмельниччині по селах “агітація” дійшла аж до
кожного двору, де виборець брав по декілька гривень до голосування і трохи
більше – після. В Голосіївському районі Києва черга за подачкою
обговорювала не кримінальну суть дійства, а турбувалася про утаємниченість
«заходу». Себто, можна продатися, аби ніхто не знав, особливо, щоб не
знали, як людина голосує, ті, хто ïï купує. Тут і вся мораль.
Не згадую під чиїм патронатом творилося злочинство, яке
розтліває людей. Під покровительством тих, які мають неміряні гроші,
гроші неправедні, відібрані в різний спосіб у тих же, хто тепер простягає за
ними руку. Аби взяти гріш, а віддати мільйони, аби продатися по одному, а
натомість продати суспільство.
Це зрада. Розуміючи це, грошовиті маніпулятори вже рік трублять про
“зраду” соціалістів. Бо брехня легко лягає на душу обивателя, звичного до
неправди, готового і самому пристати на її безкінечний берег.
Що ж він, обиватель, говоритиме незабаром, коли відновиться
минулорічна (і позаминулорічна) інтрига взаємин між В.Ю. і Ю.Т.? Адже
кожному, хто не лінується думати, видно було, що минулорічна "коаліціада"
диригувалася саме за сюжетною ниткою зіштовхування Ю.Т. з уявного
__________________

* На незаконних дострокових парламентських виборах СПУ з великим
запасом подолала прохідний бар'єр, але за прямою вказівкою В.Ющенка нам «підправили»
результат. Звертатися до судів було безнадійно.
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престолу. Аби зіштовхнути так, щоб зовні залишитися з "чистими руками",
поза докором "не зрадь Майдан". Адже з престолу краще видно владні
горизонти, краще до них робити старт.
Слава Богу, тепер не треба видумувати, як звинуватити соціалістів.
Вони не заважають. А викрутитися від конкуренції з боку Ю.Т. все одно
нікому не вдасться. Вона накрила спідницею (у фольклорному сенсі) усіх
авантюристів. Ті спочатку розраховували на імідж "рішучого президента", а
тому – на його перевагу. Та команда Ю.Т. виявилась креативнішою,
пропагандистськи переграла конкурентів.
Переграла і опонентів з числа бізнесменів при нинішній владі.
(Бізнесменів з ПР.) Вони сподівалися домовитися з бізнесовим оточенням
В.Ющенка, орієнтуючись на власний рейтинг, вищий, ніж сумарний у Ю.Т.
та В.Ю. Виходить, прорахувалися. Таке буває і в комерсантів. Бо комерція і
політика в Україні зв’язані тісно, але цей зв’язок не лінійний.
Щоправда, не прорахувалися вони з можливостями НУ-НСу. Блок,
очолюваний перекинчиками, котрий вів яскраву, тріскотливу і дешеву за
змістом агітацію з астрономічними витратами, не міг завоювати симпатії
виборця. Лицедійство тут випирало назовні, його не можна було заховати в
гучні концерти, вишиванки, присяги, звезення "масовки", демагогічні
красивості, промови президента. Замість спланованого підпорядкування
БЮТівців зробили президента їх заручником та ще й безальтернативно.
Тому й «мегаблок»* не вийшов. За що боролись…, як мовиться.
Тепер В.Ю. доведеться робити красиві пози, говорити про перемогу
демократії. На це його спонукатимуть "юні любі друзі", прикриваючи
загальною ідеєю демократії власну вину за провал своїх розрахунків,
втягування глави держави у, відомо наперед, непрестижну гру. Це, однак,
добре для ситуації, - врешті хтось та має пропагувати діяльність КМ і
прем'єра, особливо напередодні президентської кампанії. Секретаріат
нарешті займе належне йому місце в структурах державної влади як і
химерна РНБО, котрій приведуть у відповідність із законом функції і
персональний склад. Бо й справді ж, не можна мати два уряди та ще при
тому, коли в гілках влади «однодумці», а в парламенті нарешті давно жадана
пропрезидентська більшість.
Вирішаться і інші клопітні питання, зокрема, про газову трубу,
«кришування» повернення ПДВ, організацію закупівель за бюджетний кошт.
Якщо із закупівлями просто і правила гри відладнати неважко – все ж таки
ключові гравці з тендерної палати тепер в списку БЮТ, то з іншими
напрямками доведеться повозитись. На схеми повернення ПДВ доведеться
посадити «своїх», а «чужих» буквально посадити та ще й показово, а ось з
газовою трубою діяти слід обережно – там інтерес дуже близьких до
«самого» людей.
____________________

* В АП орієнтувались на блок НУ+ПР, не набираючи голосів на блок
НУ+БЮТ. А їх вистачило із запасом у… 2 голоси.

83

І з Конституцією теж поспішати не варт. Під кого її
“вдосконалювати”? Референдум (у вигляді консультацій) щодо засад
провести можна, його реалізація потребує два роки часу. А там і вибори
президента. Можна буде визначатись.
Прийняття ж Конституції референдумом суперечить Основному
Закону. Є привід. А ймовірна Конституція ще більше суперечить Закону про
Кабінет Міністрів. Треба думати. Останній же потрібен для забезпечення
обіцяного виборцям «прориву». Ну, хто проти того заперечить, окрім В.Ю.?
А він не стане заперечувати, адже сам сказав: «…і крапка». Вчасно сказав,
момент теж продуманий.
Кортить повторити класика. Із захопленням: «Ну й шельма!..»
А що люди, виборці – що? При чому тут вони? Проголосували – і годі.
Те, що селяни будуть обурюватись продажем землі, недотаційністю галузі…
Обійдуться - ринок все-таки. Переводити звинувачення на соціалістів буде
важко. Недарма вони запевняли: «Поки соціалісти в парламенті, українська
земля продаватися не буде». Хоч дещо для звинувачень залишиться. Адже
основна селянська газета не так давно із ними була, позицію свою
демонструвала. Причому тоді безкоштовно. Отже, гріх є. Тепер і їй
доведеться перебудовуватись, але… мотивація існує: друг Давид про
звіти за гроші не питає, хоч чоловік і не дуже багатий, он у журнальному
списку найбагатших його помістили поряд із І.Сподаренком та І.Боким,
забувши при тому більше сотні справжніх мільйонерів.
Нехай люди призвичаюються до «збагачення» паями (як колись
ваучерами) і до торгівлі землею - у Європу ж ідемо!
Знайдені будуть аргументи і для вчителів, професорів, студентів.
Ну, підвищили «антикризовими» зарплату, стипендію, розмір держзамовлень
на абітурієнтів. Ну, владнали забезпечення комп’ютерами, автобусами,
розпочали займатися гуртожитками, закріпленням учителів на селі. При
чому тут Міністр-соціаліст? Він просто плив за течією, за реформами, воно
“саме собою" робилося, як припинення виплат по ст.57 у попередні роки, до
нього. Робилося і, можливо, й далі робитиметься. Інтелігенції про те ніколи
міркувати, вона дбає про… вічне. А воно сьогодні – і це зручно так – в одній
святій особі матеріалізувалося… В Месії.
Знайдуться пояснення і для дітей війни. Що толку з того, що
соціалісти закон підготували, добилися його фінансування? Але ж… не
повного. А тут обіцяно було! Ким? Надією ветеранів! Обіцянка-цяцянка, а
ветерану радість.
І мешканці гуртожитків (а їх більше мільйона), яким право на дах
над головою повернула В.Семенюк своєю боротьбою в судах, теж не повинні
нічим перейматися. Вона теж ні при чому. Все це від бога, а він один. І всі
знають його (її) прізвище.
Міркуючи так, не скаржусь на виборців. Користі від того ніякої.
Врешті-решт вони теж набувають досвіду.
"Практика – критерій істини", - близько ста років тому сказав один із
класиків. Правильно сказав.
02.10.2007
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І люди те бачать
«Вперше за 16 років Україна змогла удруге провести демократичні
вибори, що є доказом того, що Україна – демократична країна…» Так
сказано В.Ющенком у Парижі.
Цікаво сказано. Кожен по-своєму може зробити висновки. І коли було
«вперше вперше», і що за змістом є «демократичні вибори», і чи є наша
країна демократичною взагалі.
В демократичній країні ніхто не став би заперечувати про
перерахунок голосів за протоколами з мокрими печатками або взагалі про
загальний перерахунок. Ніхто би не сумнівався в доцільності уточнення
списків виборців, особливо коли похибка (назвемо це делікатно –
«похибкою») складає більше 10% загального складу виборців. Це та
«похибка», яка дозволила масштабно маніпулювати цифрами, добитися
маскування втрати електорату президентською партією, знизити показник
підтримки виборців трьох партій (комуністів, «литвинівців» та соціалістів),
відповідно змінити диспозицію ймовірних варіантів коаліції та опозиції. І,
природно, в демократичній країні ніхто не обговорював би тему купівлі
голосів, зміни показників при передачі даних з дільничної в окружну
комісію, підкупу членів комісій та інших «демократичних» ознак.
Говорити про це все – невдячна справа. За тим – наслідок історії
нашого народу, віками бездержавного, а тепер не готового свідомо
розпорядитися статусом, що дістався йому без особливої боротьби. Ті ж, хто
про боротьбу, «визвольні змагання» любить розповсюджуватися без міри,
самі аж ніяк не демонструють спадковість лицарських рис. Вони так само, як
і інші (а може й більше), готові продатися, прислужитися, приплескати
новому достойнику з явно липовими чеснотами.
Не стали ми поки що демократичною країною. Прикро, але і
країною взагалі. Ми ще на шляху (хотілося б вірити) до неї. На цьому
шляху ми втрачаємо і ознаки саме народу, а не населення (відповідальність
за політичний вибір, за порядок в державі, боротьба за верховенство права,
конституційний порядок), і сам народ у його фізичному вимірі.
Коли в політичних дискусіях використовується важливий аргумент –
українські сучасні остарбайтери, це сприймається частіше абстрактно.
Конкретніше, коли йдеться про мільйони потенційних виборців, голосами
яких хочуть розпоряджатися конкуренти на виборчих перегонах. Але зовсім
інакше виглядає суть справи, коли тримаєш в руках списки вибулих на
заробітки чи розмовляєш з ними за кордоном.
Беру невеличку частину таких списків із Тернопілля. Там рядок за
рядком відбитки доль українців, багато з яких на Батьківщину, на жаль, не
повернеться. Більше ніж по сто мешканців із сіл Струсів, Дарахів та інших,
приблизно така ж кількість трудових мігрантів із сіл Дружба, Варваринці,
Буданів, Микулинці, Кровінка, Мшанець, Гумнисько, Ладичин, Ілавче,
Золотники… Виїздять цілими сім’ями. Їдуть в Італію, Грецію, Португалію,
Іспанію, Чехію… Жінки здебільше в Італію – служницями, чоловіки – в
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Португалію – будувати дороги та житло, в Росію – розробляти родовища та
освоювати їх. Руйнуються сім’ї, втрачаються традиції, все далі і далі зростає
відстань між людиною і владою, громадянином і державою. Зневіра в
усьому – це те середовище, в якому проданий голос нічого не важить, навіть
в моральному сенсі. Подвійні, потрійні стандарти в діях влади добивають
рештки моралі, звичаїв, поваги одне до одного. Не тільки ті, хто виїздить за
кордон, а й ті, хто знайшов собі тут роботу, деформуються душею під
впливом спотворених стандартів. Хіба появиться повага чи гордість за
державу у будівельників, які з Волині чи Рівненщини приїхали до Києва
зводити хмарочоси, а там, на 25…30-му поверсі, де немає змоги зігрітися,
напитися води, по-людськи поїсти, гріх сказати – скористатися туалетом? А з
такої висоти їм добре видно котеджні масиви довкола столиці (як і довкола
інших міст), траси, забиті дорогими авто. Їм не треба читати трактати про
історію і славу України, не треба агітувати за патріотизм. Вони
практично бачать їм ціну, і тому, коли за копійку їхні голоси продаються,
це не через те, що вони просто тієї копійки потребують, а найперше тому, що
в умовах неправди і несправедливості вони своїм голосом не дорожать, не
вірять в те, що він щось та значить.
Ця зневіра, однак, виходить боком для… зневірених. Нею
користуються пройдисвіти, хто на хвилі неправди, підкупу і шантажу
пробирається до владних важелів, аби з їхньою допомогою дбати про своє
особисте, хто на злиднях багатьох «пакує» своє багатство.
Таким способом поглиблюється прірва між збайдужілим народом і
лукавою владою, а вона тим часом зміцнює свої форпости, щоб відбиватися
згодом від одуреного люду. Як матеріал для форпостів ідуть просторікування
про нову конституцію, політичну підтримку дій президента, європейський
вибір, гарантії опозиції, про привілеї та недоторканність.
Більше року тому ця влада мала на меті те ж саме, тільки підсумки
виборів–2006 не давали розпочати її узурпацію. Кількамісячна возня довкола
формування коаліції лише маскувала справжні наміри сценаристів. Хотілося і
перед Майданом залишитися з «чистими руками» та помислами, і липове
побратимство двох помаранчевих сил продемонструвати, і поставити на
місце ту даму, яка мітить на одноосібне лідерство, і «до ноги» взяти аж надто
самостійних «донецьких». А коли соціалісти зупинили комедію, то їх
охрестили зрадниками, продажними, бо ж, бачите, не дозволили довести
задумане до кінця.
Коли й після судового вироку про наклеп на партію і на мене,
змушений був зробити те, що не годиться робити всує – поклястися перед
телеглядачами і радіослухачами усим, що є для мене найдорожчим, що ніхто
із соціалістів не брав ні копійки за створення антикризової коаліції,
допомогло на тиждень. Далі – знову, бо сатанинська порода може діяти лише
способами брехні та облуди. Звертався згодом до її провідників, звертаюся і
тепер: зробіть те ж саме, покляніться в чистоті своїх дій і намірів. Бог же,
яким ви де слід і де не слід прикриваєтесь, один. Він усім воздасть. А вони не
сміють, бо знають, що брешуть. І знають, що люди заковтнуть неправду. Бо
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їм так легше. Легше повірити, що весь світ лукавий, а в тому лукавстві і свої
гріхи зручніше розчинити, виправдати.
Мій добрий товариш і чудовий поет Володимир Черепков про це
гарно сказав у поемі «Зрада».
Напівправда – це брехня (Із поеми «Зрада»)
Усім (не тільки дурням) радять
Порадники «із-за бугра»Й технологічне шоу «Зрада»
Народ сприймає на ура!
І пустомелю хвалить всує,
Як і невинного скубе,
І галасує, й голосує,
І радо зраджує себе.
А потім – тихо, як у склепі.
Від обіцянок – хоч би грам.
Голодомор,
УПА,
Мазепа –
Все, що лишилось від програм.
Час до грошей і збуджень ласий:
У нас –
давай УПА права,
У росіян спливає Власов
І горезвісна РВА.
Рахує гроші режисура
В очікуванні нагород…
Хто ж зрадник?
Правий був Сосюра,
Що «помиляється й народ».
Коли скупили пам'ять й розум,
Не Право –
долар бал справля,
Бо зна пройдисвіт:
без Мороза
На продаж піде і земля,
І Україна влізе в НАТО
Із головою без царя.
Якщо народ – безликий натовп,
Корона буде в крамаря.
…Наразі вже мовчать про зраду,
Та нишком схлипує душа,
Немов читає «Чорну раду»
Пантелеймона Куліша
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Й не може серцю дати ради…
Коли в душі не порохня,
Збагнеш:
немає напівправди,
Бо напівправда – це брехня.
Один із колишніх моїх однопартійців абсурдом називав мої аргументи
щодо антиконституційних намірів В.Ющенка. Нехай тепер хоч собі
відповість – чим же впродовж року займається президент, як не спробами
відмінити (ним же підтриману!) політреформу?
А чого варті висловлювання В.Ющенка щодо відміни закону про
Кабінет Міністрів, прийнятого в абсолютній відповідності з Конституцією?
Що значить забаганка відносно підпорядкування «силовиків»? Чи хтось із
тих, хто приплескує таким намірам, не бачить наслідки такої, справжньої
узурпації влади?
І люди те бачать. Не випадково політичний блок, очолюваний
В.Ющенком, при небувалому використанні адмінресурсу, залученні до
злочинних дій держадміністрацій та СБУ, трубадурстві «самооборонців» не
досяг навіть минулорічного результату. Тепер вони вдають, що так і
планувалося, що не вони недавно були найлютішими «друзями» БЮТівців,
що їхня коаліція нарешті забезпечить «прорив».
Гріх бажати, бо знаю – це лихо. Але хотів би, щоб коаліція БЮТ–
НУНС таки створилася. І щоб попрацювала хоч би два роки чи скільки
там люди витримають. Можливо за цей час всі соціальні закони (відповідно
до рішення Конституційного Суду за ініціативою БЮТ) будуть
профінансовані. Можливо за два роки будуть повернуті заощадження
громадянам. Можливо не зростатимуть комунальні платежі, а хлопці не
йтимуть на армійську службу. Можливо станеться обіцяне виборцям диво.
І можливо люди протверезіють і згадають пропозиції соціалістів –
владу треба переводити туди, де живе народ: в села і міста. Тим
передавати, хто народом обраний, а не призначений зверху. Так
передавати, щоб у рад була змога (матеріальна, фінансова, кадрова…) іти
назустріч потребам людини.
І що доки так не станеться, перемін на краще не буде.
А станеться! Людей можна довго водити лабіринтом, але вони врешті
розберуться з усим.
І візьмуться за поводирів.
«Голос України»
12.10.07
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Коментар
Дехто дорікає нам і особисто мені за наш передвиборний месидж
«Права і владу – місцевим громадам!». Я згоден з тим, що це –
загальнодемократичний лозунг, хоча в ньому – величезний соціальний зміст.
Адже передача влади місцевим громадам – це передовсім ключ до
розв’язання всіх місцевих проблем через фінансову наповненість
обласних, міських, районних, сільських бюджетів. Це, зрештою,
перемога демократії на рівні міста, села, області. Можливо, ми винні, що не
донесли суть реформи самоврядування до всіх виборців. Але мене не може
не хвилювати той факт, що, за даними соціології, тільки 10% потребує
демократії, свободи слова та інших цінностей, притаманних демократичному
суспільству. За такого менталітету ми ще довго будемо під’яремними у
політичному і моральному сенсі, але і в економічному також. Соціалісти як
демократи за визначенням, з усією принциповістю ставлячи проблему зміни
соціальних орієнтирів у державі, не переставатимуть прищеплювати
суспільству переконання, що саме через демократію іде дорога до
добробуту, через загальнодемократичні цінності – до високих соціальних
стандартів. Не збагнувши значущості ідей демократичного соціалізму для
зміни ситуації в бідній, голодній і холодній Україні, годі сподіватися на
якийсь поступ. Вибори показали, що такого розуміння в Україні бракує. На
виборах перемогу здобули відверта брехня і цинічний популізм. Люди
відвикли думати і оцінювати не слова, а діла.
Газета «По-українськи»
24.10.07
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Виступ О.О.МОРОЗА при відкритті першої
сесії ВР VI скликання
Результати дострокових парламентських виборів підтверджують, що
ця, дорога для народу, протиправна авантюра була задумана лише для
задоволення політиканських інтересів кількох осіб.
Зусиллями Віктора Ющенка українська політика вперше в історії
опинилася поза рамками правового поля. Саме через це ніякої стабільності
в житті нашої країни не настає. Навпаки, як і попереджалося, влада
опиняється в стані правового хаосу.
Організатори авантюри, найперше – Віктор Ющенко, переконували
виборців, що дострокові вибори – ключ до вирішення усіх проблем в Україні.
Вони обіцяли, що коаліцію сформують «за дві години». Тим часом від
виборів пройшло майже два місяці.
Дуже скоро кожен українець ще більше відчує на собі результати
неправових експериментів у владі. Це вплине на своєчасність прийняття і
якість бюджету, на жаль, на зростання цін та інфляції. Виборці
переконаються в химерності всіх гучних передвиборних обіцянок, які
так щедро їм роздавалися.
Вже зараз, тобто через місяць, відомі автори передвиборних гасел
відмовилися від своїх обіцянок – створення професійної армії і відміни
призову, починаючи з 1 січня наступного року.
Щезла з порядку денного обіцянка погасити всі борги Ощадбанку
СРСР перед вкладниками протягом двох років. В умовах нинішньої
державної кризи всі інші популістські заяви виявляться такими ж «мильними
бульбашками»*.
Владі, створеній в результаті авантюрних виборів, буде неймовірно
важко забезпечити нормальний розвиток України. Прикро, що і новообраний
парламент має перспективу стати не так центром державних ініціатив, як
середовищем політичних конфліктів і скандалів, витрачатиме зусилля на
подолання чергових інтриг.
Тепер, напередодні президентських виборів 2010 року, є небезпека
або чергового розпуску Верховної Ради, або роботи її за правилами, що не
відповідають Регламенту.
Відповідальність за цей хаос, який неминуче приведе до падіння
життєвого рівня наших співгромадян і ще більшої втрати міжнародного
авторитету України, несуть конкретні політики.
Це справжня зрада інтересів народу.
Переконаний, що українська держава зможе повернутися в русло
законного демократичного розвитку тільки після того, як Віктор
Ющенко буде відсторонений народом України від влади, а
неконституційна авторитарна модель влади буде замінена справді
парламентською республікою європейського типу, як буде продовжена і
__________________

* Фракція БЮТ демонстративно залишила сесійну залу.
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завершена реформа системи влади.
Дотримуючись вимог Регламенту Верховної Ради України та
поважаючи новообраних депутатів, надаю письмову інформацію про стан
законодавчої роботи в Україні.
Бажаю вам успіху.
23.11.07
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З інтерв’ю «Німецькій хвилі»
Олександре Олександровичу, 16 років Олександр Мороз
твердою рукою керує Cоціалістичною партією. І що важливо - йому не
видно зміни. Скажіть, будь ласка, те, що її не видно, означає, що вона не
виросла, чи їй просто не дають підняти голову?
Чому ж, виступаючи на останньому з’їзді, я назвав шість
кандидатів на посаду голови, чиє обрання я буду підтримувати. Вони готові
виконувати цю роль. Просто за обставинами, що складаються сьогодні, це
було б (з мого боку) як відхід від партійного керівництва у непростий
момент, і тим самим демонстрація недоброго сигналу. Тому я вважав за
можливе залишитися. Порекомендував політраді, а потім і з’їзду об’єднати
посади голови партії і першого секретаря, ініціюючи таємне голосування, і
ще раз зобов’язався підтримувати того, хто буде обраний на цю посаду. Для
партії, єдності дій партії таке сумісництво сьогодні необхідне. З’їзд
підтримав мою пропозицію.
Власне, об’єднання посад голови і першого секретаря якраз і
дає підстави говорити, що таким чином забирається майданчик для
потенційного конкурента Морозу...
Оцінює кожен, виходячи зі свого бачення. Перший секретар має
специфічну функцію, властиву цій посаді. Але повинен виконувати свої
обов’язки, а не створювати свою платформу, яка, можливо, шкодить єдності
партії. Це вже було. Так бути не повинно. В інших партіях поєднується
керівництво в особі голови і керівника виконавчої структури. У нас інший
порядок був запроваджений тоді, коли я став Головою Верховної Ради.
Сьогодні такої причини немає.
Участь Соціалістичної партії в останніх виборах інакше як
провалом не назвеш, оскільки партія отримала вдвічі менше голосів, ніж
півтора роки тому. Від вас чулися докори, звинувачення на адресу
виборців, які продали голоси, на адресу низових організацій. Чи бачите
ви в чомусь вину керівництва партії, тих, хто розробляв стратегію
кампанії?
Багато разів уже питав цікавих: скажіть мені, де я звинувачую
первинні організації, де я звинувачував місцеві комітети?
Ви ж казали, що партійні організації погано працювали на
місцях...
Правильно казав. Погано працювали, але це стосувалося і
центрального апарату, і секретарів, і штабу, я говорив найперше про це. Так
само говорив і про місцеві організації, оскільки спирався на конкретні факти,
в тому числі на продажність членів виборчих комісій. Багато людей
продалося політичним супротивникам. Хто це може заперечити? Хто
заперечить, що мільйонні кошти пішли з боку Юлії Тимошенко на
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прямий підкуп виборців? Або те, що газета „Сільські вісті”, яка
переметнулася на чолі зі своїм редактором під іншу структуру, виходила
багатомільйонним тиражем, хоч всі прекрасно розуміють, що в неї такої
передплати немає, і я знаю природу таких витрат. Це факти, а не мої
домисли чи претензії.
-

Так, ви знову говорите про ваших супротивників як причину,
але ви не відповіли, чи були якісь прорахунки в стратегії. Наприклад,
гасло „Права і владу місцевим громадам”...
Що значить «знову»? Дії супротивників – одна з об’єктивних
причин. Їх треба знати.
А відносно гасла… Воно правильне. Шкода, у нас не вистачило
часу донести це гасло до кожної людини. Адже без передачі влади
місцевим громадам не буде позитивних зрушень в Україні, ми будемо і
далі стагнувати при авторитарній моделі управління і безправ’ї людей. Коли
хтось каже: ось одне гасло позитивне, а інше негативне, то треба їх
порівняти. Що, позитивна хіба абсолютно брехлива для нинішнього часу теза
наших конкурентів з НУНСу „Закон один для всіх”? Та заберіть у них три
мільйони приписаних голосів людей, яких не було в Україні на час
виборів, і виявиться, що за них проголосувало менше, ніж за комуністів.
Візьмемо гасла, які використовувала Юлія Тимошенко. Хто із
громадян не розумів брехні про те, що з нинішнього року буде ліквідований
призов? Хто не знав, що за два роки не будуть повернуті заощадження? То
що, ці гасла були переконливіші від наших, чи, може, був якийсь інший
фактор, який впливав на поведінку виборців?
Потрібне не саме по собі гасло, потрібне гасло як інструмент для
пропаганди свого бачення, донесення своєї позиції до людей. Але в даному
випадку була ще одна обставина: дехто сприймав гасло про владу місцевим
громадам як «Вся власть Советам!». А ради - сьогодні в більшості своїй
БЮТівські – займаються дерибаном землі, виконують замовлення
місцевих і центральних олігархів. Дехто вважав, що ми добиваємося передачі
влади нинішнім радам, притому, що люди знають, які вони і чим займаються.
В тому-то й сенс, що гасло наше зводиться до передачі влади не радам, а
громадам. Щоби вони мали змогу, відповідно до Конституції, формувати
такі ради, які будуть відстоювати інтереси громади. Принаймні в 17
областях, де мені вдалося за місяць побувати, не було ніде несприйняття
цього гасла – люди все прекрасно розуміють. Це абсолютно живе гасло, я
відкидаю закиди щодо його змісту.
Все ж конкретна людина, виборець навряд чи відчуває себе
часткою абстрактної громади…
Йдеться не про «абстрактну громаду», а про населення села,
міста, району. Люди все розуміють.
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Виступаючи як спікер парламенту попереднього скликання
на відкритті сесії новообраної Верховної Ради, ви сказали, що „Україна
може повернутися в русло законного демократичного розвитку тільки
після того, як Віктор Ющенко буде відсторонений від влади, а
неконституційна авторитарна модель буде замінена справді
парламентською республікою європейського типу і буде завершена
реформа системи влади”. Це просто побажання, чи соціалісти планують
вживати якихось конкретних заходів, конкретних дій?
Це наша лінія. Не йдеться про те, що треба обов’язково
відсторонити саме Ющенка. Хоч він того і заслуговує. Треба, щоб
Президент дотримувався Конституції, не вдавався до всіляких авантюрних
заходів, які врешті-решт обертаються проти нього. Але, що важливіше, мова
про те, що до тих пір, поки в державі не буде конституційного ладу, доки
не буде поваги до Конституції, найперше з боку гаранта, доки не
припиниться потоптування судів, поки не позбудемося втручання однієї
гілки влади в діяльність іншої – ніяких позитивних перемін не буде.
Сьогодні до України ставляться як до експериментальної країни, керівники
інших держав уникають приїздити до нас, дивляться на нас, як на диваків.
Адже можна будь-що проголошувати, але шила в мішку не заховаєш: всі
чотири укази президента (про розпуск Верховної Ради) неконституційні,
підпорядкування силових структур йому – неконституційне, втручання в
роботу суддів (в тому числі Конституційного Суду) – абсолютно
неконституційне. І так далі.
Інколи чуємо всілякі розмірковування відносно того, що зміни до
Конституції не так приймалися, не так готувалися. Я читаю документ,
підписаний Ющенком (і мною теж) 2002 року, який точно свідчить про те,
якими мають бути зміни до Конституції, - такими, як ми їх прийняли. Є
стенограми засідань Верховної Ради з цього приводу, є обговорення, яке
здійснювалось по всій Україні, у районних радах. А тепер чути натяки,
мовляв, Мороз добивався змін разом з Кучмою. Та Кучма добивався
протилежного. Я ще в 1999 році заявляв, що ми пишемо проект змін до
Конституції, а час прийде, і Кучма змушений буде їх підтримати, - так і
сталося через 5 років. Але ж говорити, що ці зміни були некоректними,
невиваженими - це неправда. Треба навпаки прискорити завершення
політичної реформи, зміну системи влади в напрямку децентралізації,
передачі повноважень на місця. Від цього соціалісти не відступалися ніколи і
ніколи не відступляться, бо тільки за тим може бути краще майбутнє для
України.
Три роки тому ви підтримали Ющенка в другому турі
президентських виборів. Зараз розчарувались у ньому?
Він же не дівка на виданні: спочатку сподобалась, а потім не
сподобалась. Ми в той час вирішували конкретне завдання: слід було
усунути попередній авторитарний режим і внести зміни до Конституції.
Останнє можна було зробити, тільки залучивши голоси так званих
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„нашоукраїнців”, а вони залежали від Ющенка. Тому ми підтримали
персонально Ющенка під такі політичні умови, підписавши їх 6 листопада
2004 року. Від своїх зобов’язань ми не відмовилися (на відміну від нього). Я,
наприклад, раджу взяти листа Віктора Ющенка 2004 року до селян, де він
каже, що ніколи не допустить продажу землі. Тепер бачимо його
протилежну позицію. Нині часто звучить тема моралі, вірності слову. Коли
мене в цьому сенсі хтось намагається діймати, я хотів би запитати: а судді
хто? Ми своєї лінії жодного разу не змінили. Ми говорили, що Україна не
повинна входити в НАТО, що земля не повинна продаватися – ми так і діємо.
Ми говорили, що треба змінити систему влади і демократизувати суспільне
життя та передати владу на місця – ми цієї лінії дотримуємось. Всі ці речі
свого часу заявляв і Віктор Ющенко, а тепер від них відмовився. Так само
протилежні речі заявляють разом з ним Йосип Вінський, Луценко і їм
подібні. Тоді питання: хто зрадник, врешті-решт? Якщо ти маєш програмні
завдання, які донесені до відома людей, якщо ти їх відстоюєш послідовно,
незмінно, то це означає, що твоя поведінка правдива, а якщо ти під
кон’юнктуру підбираєш собі тепле місце в тому чи іншому списку, то це
означає, що ти відрікаєшся від своїх зобов’язань, своїх колег по політичній
боротьбі, зраджуєш людей. Так що стосовно зради і зрадників ще буде час
поговорити. Буде час і людям розібратися.
В Росії багато хто досі впевнений, що Майдан був лише
технологією на американські гроші. А я пам’ятаю, як ще тоді, у 2004, ви
на Майдані читали свій вірш. Там були, зокрема, слова про те, що
„Майдан живе, це - серце України, це - серце розтривожене моє”. Яке у
вас зараз ставлення до тих подій?
Абсолютно щиро написані ті вірші. Я й сьогодні переконаний, що
люди відстоювали свободу так, як вони її розуміли. В ті дні я написав
маленьке есе, воно було надруковане і у нас, і за кордом - „Передчуття
свободи ”. Люди щиро були налаштовані на переміни, інша справа, що ті, хто
стояв на трибуні Майдану, були далекі від тих, хто стояв на Майдані. Я знаю,
як моя дочка зі своїм колективом готувала пиріжки на Майдан, воду
підвозили, шукали медикаменти і таке інше. Вони робили це не тому, що я
там був, а тому, що вони так само, як маса інших людей, хотіли свободи,
звільнитися від страху, від неправди. Водночас я й бачив, і говорив, що на
трибуні Майдану багато тих, кому там не місце. Як часто буває в
зрушеннях соціального змісту, результатом користуються пройдисвіти. На
превеликий жаль, так трапилося і з Майданом.
Ви були затятим і послідовним опонентом президента Кучми,
зараз ви опонуєте Ющенку. Що між ними схожого і що між ними
відмінного? Чим один кращий від іншого, адже, як би там не було, вони
не є повною тотожністю?
Говорити про відмінність і тотожність не зовсім доречно, тут
краще можуть сказати вони самі. Ющенко, наприклад, висловився, що він
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«син Кучми». Точно і передбачливо. Відмінності теж можна називати.
Вони полягають в тому, що у Кучми був досвід управління, він знав
господарство, економіку з позицій виробничника. У Ющенка цього немає,
він може говорити здебільше про відсторонені речі, про абстракції.
Кучма боровся з парламентом. При тому, що в нього фактично весь
час була більшість у парламенті, робота парламенту викликала у нього
постійне роздратування. В цьому відношенні Ющенко нічим не
відрізняється, він терпіти не може парламент, і те, що сьогодні імітується
ним як сприйняття, – це тимчасово. Парламент за своєю природою не може
бути авторитарним, всі закиди щодо узурпації ним влади – дурниця.
Узурпація якраз і передбачає зосередження влади в руках однієї людини.
Ставлення до парламенту у двох керівників подібне, але при тому Кучма не
посмів піти на порушення Конституції. Для Ющенка, бачимо, немає
нічого святого: ні Конституції, ні принципу розподілу владних повноважень
між гілками влади, ні закону, ні суду. В цьому відношенні він пішов – у
негативному сенсі - незрівнянно далі, ніж Кучма.
З ваших уст лунали закиди, що справа Гонгадзе гальмується
на вищому рівні. Я так розумію, адресувалися вони безпосередньо
Ющенкові. Чому, в такому разі, вона гальмується?
Гадаю, є доволі складна система зв’язків. Американська сторона
була зацікавлена в тому, щоби Ющенко став президентом. І зробити це
можна було, тільки провівши ще один, третій тур виборів у 2004 році. Для
того потрібен був спеціальний закон, а закон вступає в дію після підпису
президента, себто Кучми. Очевидно, на той час були домовленості, які досі
не відомі. Не знаю, які там умови передбачені, але практичні дії по
розслідуванню і фактичному блокуванню розслідування справи Гонгадзе
свідчать, що з найвищих кіл, з інституту Президента надходять певні сигнали
для того, щоб ця справа не була розслідувана до кінця.
З перспективи сьогоднішнього дня, чи вважаєте ви помилкою
коаліцію соціалістів з Партією регіонів і комуністами? Адже участь в цій
коаліції відвернула значну частину ваших виборців.
Можливо, і відвернула. А частину привернула. Але вплив на
результати голосування мала не ця обставина, а ярлик, який приліпили
через засоби масової інформації – «зрада». Тільки ніхто до цих пір так і не
пояснив людям: в чому ж зрада? Рік тому я не вважав необхідним братися за
нейтралізацію цієї брехні, бо був переконаний, що у нас є час на ділі довести
людям, що наш хід був правильний. З іншого боку, я не міг тоді цим
займатися, бо довелося би дискредитувати певною мірою самого президента,
пояснюючи суть речей. Тим паче люди хотіли, щоб хоч зовні
спостерігалась єдність в діях президента, уряду і Верховної Ради. Не міг
же я пояснювати, що природа нашого демаршу в тому, що Ющенко хотів
коаліцію між Партією регіонів і «Нашою Україною». При цьому йому
більмом на оці була Юлія Тимошенко як кандидат на посаду прем'єра. І тому
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він шукав шляхи, як би свого досягти, при тому залишившись красивим
перед людьми - особливо перед тими, хто стояв на Майдані. Йому треба було
для видимості знайти причину, чому не можна створити коаліцію
демократичних сил: то ніби Мороз претендує на посаду голови парламенту
(хоч забулися гарантії і його, і інших), то висунення кандидатури Порошенка
(на спікера), бо знали, що ми її не підтримаємо. Все для того, щоби сказати:
бачите, соціалісти розвалили коаліцію. Та навіть обравши Порошенка,
коаліція розвалилася б через три місяці все одно. Припинити тримісячну
тяганину потрібно було, шкодую тільки, що ми не зробили це раніше – тоді у
нас було б більше часу, щоб пояснити людям суть речей.
Але вже після того, як це трапилося, пригадайте, і робота над
універсалом, і над іншими документами, намагання провести круглі столи,
налагодити співпрацю, зробити широку коаліцію – все мною робилося щиро,
відверто. І, до речі, це збігалося з тодішніми намірами Ющенка. А потім над
ним почали домінувати, скажемо так, тактичні цілі, наміри оточення з
проекціями на наступні президентські вибори. Він вибір зробив. Зробив - і
знову помилився. Ним боротьба велася не стільки проти соціалістів,
скільки проти перспективи тієї ж Юлії Тимошенко як конкурента
Ющенка на наступних виборах. Але тут, знову ж таки, вийшов прорахунок,
тому що витискуючи соціалістів з парламенту (за домовленістю бізнесменів
від «регіоналів» і «нашоукраїнців»), пропустили вперед Юлію Тимошенко. І
тепер у них є свій клопіт, нехай ним і займаються. Переконаний, одержаним
результатом менше всіх втішений сам Ющенко.
Тобто ви вважаєте, що соціалістів витіснили з парламенту за
змовою «Нашої України» і Партії регіонів?
Це очевидні речі. За ними - бізнесові кола «Нашої України» і
Партії регіонів. Меркантильна причина – поділ сфер бізнесу. Причому так,
щоб Ю.Т. «віджати». Це не зовсім вдалося, тому очікуємо постійні свари.
Політична причина – повернутися до Конституції-96. На чию користь це
буде, покаже час.
Новостворена коаліція налічує 227 депутатів. Які в неї
перспективи, наскільки вона довговічна, на вашу думку?
Я не політолог. В нормальних країнах перевага і в один голос
гарантує стабільну роботу. А інколи буває, що й переваги немає, а парламент
працює, приймає необхідні закони. Але це не український варіант. Пригадую,
минулого року сам президент неодноразово заявляв, що коаліція з перевагою
у 12 голосів – це не коаліція. Багато можна говорити про технології, про
досвід, набутий за останні роки, але, знову ж таки, це передумова для
прогнозування – не хочу тим займатися. Хочу сказати про інше. Президента
це хвилює з огляду на наступні вибори.
Президентські…
Так. І, виходячи з умов тих виборів, він намагається сьогодні
діяти відповідно. Але що з того для країни? Ми ж не здійснюємо політику
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для того, щоби та чи інша людина стала на чолі якоїсь структури. Адже
повинні відбутися зміни, корисні для суспільства, для людей, перш за все для
людей праці, тих, хто забезпечує всі матеріальні блага. Так от, коаліція
сформована у відомий спосіб – внаслідок неконституційних виборів, при
блокуванні роботи судів, при блокуванні роботи Центральної виборчої
комісії. Чи виконає вона високу місію забезпечення корисних перемін для
суспільства? Ні, маю підозру, що все буде робитися для піару замість того,
щоб іти назустріч конкретним потребам людей.
Згадайте: «ми скасуємо депутатську недоторканність». Закон
прийнятий - президенту треба його підписувати, а не піаритися. Він не
підписує. Як відомо, всі пільги для депутатів ліквідовані в червні, внесено
зміни в законодавство. Треба не балачками займатися, а конкретними
обов’язками, які стосуються і президента.
Виникла ціла низка обставин, які слід аналізувати з юридичної точки
зору. Чому раптом президент приписав собі право визнавати або не
визнавати парламент? Ці обставини так чи інакше свого часу будуть підняті,
вони одержать оцінку. От виходячи з цього і розуміючи специфічну роль
коаліції у парламенті, мені здається, там буде працювати непросто. Ви
помітили, наприклад, що вже звучить ідея голосувати тільки в один день. Це
вже було, коли був спотворений у 2000 році парламент зусиллями Кучми,
Медведчука і тих, хто підтримав Ющенка, аби він став прем’єром. Користі це
не дало.
Дисциплінуючим чинником може бути імперативний мандат,
положення про який записано в коаліційній угоді БЮТ і НУНС.
Ні в якому разі! Ще раз підкреслюю, ні в якому разі в
парламенті не можна вводити імперативний мандат! Це не просто
анахронізм, це дикунство. Якщо тільки це буде зроблено, то вважайте, що
парламенту не існує. Навіщо тоді обирати парламент, якщо можна обрати
п’ять лідерів політичних сил, і вони про все домовляться? Депутат так чи
інакше є представником народу, і він повинен мати свободу для вибору, для
голосування, для дискусії і для відстоювання своєї позиції.
Ви позитивно відгукнулися про кандидатуру Арсенія
Яценюка перед призначенням на посаду спікера. Але чи не знаходите ви
неправильним чи хоча б дивним, що спікером обрано людину, яка навіть
не була ще депутатом? Хіба для такої роботи не потрібний досвід?
Досвід потрібний, безперечно. Після обрання я зателефонував
Арсенію Петровичу і порадив йому обережно поставиться до роботи апарату.
Там багато досвідчених професіоналів, які збережуть лінію парламентаризму,
треба довіритися їм.
Практика роботи в управлінських структурах дозволить Арсенію
Яценюку вести засідання – там школа хороша. Хоч одна з умов, яку треба
мати на увазі, – це необхідність просто знати особисто багатьох депутатів, з
ними спілкуватися, знати їхні переконання, уподобання. І серйозно
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працювати над проектами документів, які йдуть на розгляд на Верховній
Раді.
Минулого року, на відміну від своїх партнерів по коаліції (ПР
і КПУ), соціалісти підтримали закон про визнання голодомору 1932-33
років геноцидом українського народу, проголосувавши, таким чином,
солідарно з «помаранчевими». Тим не менше, дискусії, чи був голодомор
геноцидом, не припиняються досі.
Не існує дефініції, щоби суть того, що відбувалося в 1932-33
роках, передати точно. Не про дефініції, однак, мова. І мене не цікавило, як
проголосують «помаранчеві». Потрібно було поставити крапку у цій
дискусії. Хоч вона ще довго триватиме, занадто болюча і складнюща тема.
Комуністи і «регіонали» не заперечували проти різких і точних
формулювань. Вони заперечували проти спекулятивно використаної
дефініції «геноцид» - проти росіян, Росії. Насправді загальний тоталітарний
режим, який творив злочин, і злочинність цю визнали передусім самі
комуністи ще в радянські часи. А нинішні комуністи, як я розумію, не хотіли,
щоби та історія, та трагедія тепер переносилася на взаємини між державами,
між людьми, між етносами. Соціалісти вважали, що треба назвати речі
своїми іменами. Та важливіше, безперечно, не допустити сьогодні розвитку
подій, які би закінчилися або голодом, або іншими поневіряннями
людей.
Чому ж тоді ви не вважаєте потрібним поставити крапку в
питанні визнання воюючою стороною Української повстанської армії?
При тому, що існує висновок науково-експертної комісії при КМУ про
те, що УПА була не злочинним формуванням, а національновизвольним рухом.
Комісія з цього приводу була створена за моєю ініціативою в
1992 чи 1993 році. Вона імітувала свою роботу впродовж багатьох років до
тих пір, поки зручний для президента висновок не можна було зробити
таким, як його бачили в найближчому його оточенні. Тому висновки ці
мають розглядатися обов’язково на засіданні Верховної Ради, щоб громадяни
зрозуміли суть проблеми. Але я не бачив поки що такої ініціативи з боку
Кабінету Міністрів. Доведеться чекати.
Ще 1992 року соціалісти висловлювались так: можна зрозуміти,
можна пробачити, можна увійти у становище тих людей, які відповідним
чином вели боротьбу так, як вони її розуміли, але виправдати терористичні
акції, виправдати злочинства не можна. Треба знати історію такою, якою
вона є. І всі паралелі з іншими країнами відносні, історія в кожній країні
своя. Треба знати цю історію, розуміти, що є в ній трагічні сторінки, яких не
можна виправдати ні за яких обставин. Ті 35 чи 40 тисяч людей, які поклали
голови у 1943 році на Волині і Львівщині від рук бандерівців – це правда.
Хто б не говорив, що то відповідь на відомі акції з боку поляків – це не
виправдовує ні одних, ні інших. Ми робимо чергову помилку, ми тим не
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об’єднуємо людей. Ще раз повторюю, що формула, яку ми використовували
ще з 1992 року, абсолютно прийнятна для нинішнього часу. В історії є
епізоди, які ніколи не матимуть одностайної оцінки. То що, треба сьогодні
через це розколювати суспільство? Я проти цього.
Можна цю ж формулу застосувати до більшовицької партії?
До більшовиків, які зруйнували Українську народну республіку?
А чому ні? Тільки треба ще розібратися в причинах тодішньої
руїни. А ставати зараз на чийсь бік не можна. Або по-новому прочитувати,
скажімо, Махна. Нестор Махно був своєрідною харизматичною постаттю. У
час революційних перемін і він сам вів себе по-різному, і по різному
складалися обставини. Це треба просто розуміти, бачити, що багатобарвною
була наша історія, але не робити апостолами одних, а інших злочинцями.
Ми так далеко зайдемо, пересваримо людей поміж собою. Треба мати на
увазі, що є нащадки і одних, є нащадки інших. Але вони знаходять собі раду і
порозуміння. Не «допомагаймо» їм зайвою, нерозумною категоричністю.
Але все ж є питання, яке сварить і розділяє людей від виборів
до виборів - це питання статусу російської мови. Чи існує, на вашу
думку, мовна проблема в Україні?
Ця проблема надумана тими, хто не хоче робити те, що
передбачено законом відносно мови. От легше йому пояснити, що є засилля
російської мови, замість того, щоби організувати кінематограф,
книгодрукування українською мовою на відповідних умовах, щоб в
журналістиці домінувала українська мова, якщо це сприймається читачем.
Коли ж я не роблю цього, то буду шукати причину - мені «не дозволяють».
Хто кому зараз не дозволяє розмовляти українською мовою чи будь-якою
рідною мовою?
Та ні ж, нарікання, як правило, лунають якраз з
протилежного боку – про нібито утиски російської мови…
У багатьох є об’єктивні підстави для таких заяв. Чому? Вчора він
пішов до школи, і в нього була російська література як предмет, він через
російську культуру долучався до світової культури. Російська література, ні
для кого не секрет, є найсильнішою, найпотужнішою у світовій літературі,
навіть англійську «перекриває», і світила в цій літературі відомі скрізь у світі,
а через російську літературу ми мали доступ до світової культури. Тепер,
виявляється, це факультатив, зарубіжна література - і ціла низка прекрасних
майстрів російської літератури потрапляють у перелік зарубіжних. Ні мова не
вивчається, ні література, і ті громадяни України, для яких, між іншим,
російська мова є рідною, вважають це утисками. Як їм заперечити?
Добре, а який може бути вихід? Залишити як окремий
предмет уроки російської мови і літератури в школах? Запровадити
другу державну мову?
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Чому ви так вважаєте?

Я так не вважаю. Але я питаю у вас, адже це питання
піднімається від виборів до виборів…
Так от, зверніть увагу на те, що ця тема особливо загострюється
під час президентських кампаній, хоч вона не для президентів, це тема
парламенту. Ми висловили свою позицію щодо порядку застосування мов в
Україні - і російської, й інших неукраїнських мов: є Європейська хартія,
ратифікована Україною, і її треба дотримуватися. І якби ми рухалися в цьому
напрямку, то ця тема сьогодні не звучала б взагалі. Але видно: йде
спекуляція щодо статусу мов. Проект закону про порядок використання мов
в Україні я пропонував ще 7 років тому, він не пройшов. Згодом знову
дискусію затіяли. Останній рік, бачачи, що такі питання штучно
загострюються, ми не ініціювали розгляд цього питання, маючи на увазі, що
ми розглянемо багато інших проблем, які сьогодні хвилюють людей, а потім
можна буде повернутися і до мови. Але жодного разу не йшлося про зміну
статусу мови. Певні політичні сили відстоюють це, але не думаю, що в тому
напрямку перспектива для України. Перспектива тоді, коли кожна людина
буде вільно користуватися рідною мовою, маючи знання державної. Он в
Казахстані зробили розумно. Там казахська, російська і англійська мови
обов’язкові для вивчення.
Вже відома ціна газу на наступний рік – 179,5 доларів за 1 тис.
кубометрів, хоча державний бюджет-2008 розраховувався, виходячи з
максимальної ціни у 160 доларів. У БЮТ таку домовленість вже назвали
провальною. Наскільки це катастрофічно і чи є в цій ціні політична
складова, пов’язана з результатами дострокових парламентських
виборів?
Бачите, політика й економіка завжди тісно зв’язані, завжди
розмежування їх буде штучним... Так, тут є, очевидно, й політична складова,
але є й кон’юнктура світового ринку, і багато інших обставин. Також
спостерігається відставання розвитку української економіки від світових
тенденцій, зволікання з необхідністю перегляду загальної системи цін,
зарплат і багатьох інших речей. Якщо ми не перейдемо на новий масштаб цін
і заробітних плат, то можемо справді одержати катастрофічні результати –
перш за все у соціальній сфері. І зростання ціни на найважливіший
компонент економіки - енергетику – звичайно, може дати плачевні наслідки.
Ситуація, наприклад, в хімічній промисловості - на межі критичної. Держава
самоусунулася від ролі суб’єкта і координатора міждержавних взаємин або
дотикається до них специфічно. Адже чим дорожча ціна на газ, тим краще
буде для тих українських політиків, які руку тримають на трубі.
Ви натякаєте на «РосУкрЕнерго»?
«РосУкрЕнерго» теж.
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Юлія Тимошенко пообіцяла усунути посередників у
забезпеченні України газом, тобто «РосУкрЕнерго».
Як і раніше було, тут не суперечка про державні інтереси, а
про приватний інтерес. Не думаю, що їй вдасться спроба замінити
українську частину в кампанії. Це їй не вдалося в 2005 році, коли вона мітила
туди «Ітеру». Та й близькі В.Ющенка на ці спроби байдуже на дивитимуться.
Бо ціни цінами, а вони «…кому война, а кому мать родная». А втім нехай
спробує. У лоб же ніхто не вдарить, тим паче Прем”эра.
Як вважаєте, чим закінчиться прем’єрство Тимошенко,
наскільки тривалим і наскільки успішним воно буде?
Знову ж таки, я не політичний коментатор. Скажу відверто: я
хотів би, щоб Юлія Володимирівна побула Прем’єром-міністром, і щоб люди
переконалися в тому, що є на словах, а що на ділі. Інакше, очевидно, уроки
не засвоюються, окрім як на практиці.
Фактично уже через рік почнеться президентська кампанія.
Чи має намір СПУ брати в ній участь і в якій якості? Чи бачите
кандидатів, яких би могла підтримати партія?
Соціалістична партія, поза всяким сумнівом, буде учасником
президентської кампанії. А в якій ролі там будуть представники нашої партії
і сама партія – час покаже.
Ви самі вважаєте за можливе на них балотуватися?
Не думаю тим займатися, оскільки, чесно кажучи, мене не
цікавить президентство як таке. Мене цікавить завершення політичної
реформи. Партія докладе для того всіх зусиль (сьогодні вони скромніші, але
теж немалі). Якщо реформа завершиться, тоді є перспектива для України,
відбудуться позитивні зміни. Якщо ні – то змін не буде. А персоналії нічого
не змінюють. Принаймні в кращий бік.
20.12.07
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Из ответов газете «Столичные новости»
1. Как могло такое случиться, что Тимошенко и Ющенко из
ваших бывших друзей превратились в злейших врагов для вас и
Соцпартии?
- Что вам хотелось бы сказать об этой политической паре?
Друзей в политике не бывает. Это аксиома. Оба названных политика
конкурируют между собой, что уже в течение нескольких лет создаёт
политическую интригу.
Один из них претендует на роль морального арбитра нации. Другой –
на левоцентристскую (социал-демократическую) нишу. И в том, и в другом
случае им мешают социалисты, я в том числе.
Оба политика авторитарны по своему пониманию природы
государственной власти, прикрываясь при этом демократической,
европейской риторикой. Возможности авторитаризма они связывают с
функциями органов власти, которые сами представляют. Они не успокоятся
до тех пор, пока один не сядет на голову другому. Похоже, у Ю.Т. здесь
перспектива получше, потому что она опирается на созданную ею же
политическую силу, имеющую все признаки секты. У В.Ю. подобной силы
нет.
2. Вы поддерживаете идею о том, что стране нужна новая
Конституция, которую необходимо принять не в Раде, а на референдуме?
Категорически возражаю против любых квазиправовых способов
изменения Основного Закона. Закона о референдуме нет. Это плохо
прикрытый способ конституционного переворота, возврата к авторитаризму.
В нынешней Конституции с введёнными изменениями отражено
всё то, за что боролись люди до Майдана, во время его и после. Отражены
здесь и подходы В.Ющенко, сформулированные нами вместе (и
подписанные) в 2002 году и ещё несколько раз позже. То, что он от своих
обязательств отказывается, меня не удивляет. Но важнее было бы, чтобы
этим поворотом в стратегических для страны вопросах правильную оценку
давали граждане.
3. В прошлогоднем интервью "СН" вы сказали, что Украина
отстаивает чужие интересы. А сегодня вы готовы это подтвердить?
Конечно. Навязывание авторитаризма (а тем более его внедрение в
практику госуправления) облегчает задачу западным, в основном,
кукловодам. Через одного человека с неограниченными полномочиями
мировому правительству легче управлять Украиной.
Втягивание Украины в НАТО нашей стране не даёт ничего. Но
выгодно странам, строящим геополитику на противостоянии супердержав.
В.Ющенко подыгрывает таким потребностям.
Продажа земли сельхозназначения приведёт к обезземеливанию
крестьян,
окончательно
разрушит
сельский
образ
жизни
и
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сельхозпроизводство. Собственниками земли преимущественно станут
иностранцы. Объяснять это не стоит. Президент предлагает прекратить
известный мораторий. Так чьи же интересы он отстаивает?
Подобные примеры можно продолжить.
4. Посвятив свою жизнь большой политике, вы умели мастерски
уклоняться от журналистских вопросов. А сегодня можете излить нам
свою душу? Ну, расскажите, к примеру, почему политики так сильно
рвутся к власти.
О «журналистских вопросах». Никогда от них не уклонялся. Но, как
правило, старался не говорить лишнего. Не буду это делать и сейчас. Кроме
того, у меня достаточно возможностей «изливать душу», например, в
творчестве. Там это уместно. В газетных публикациях душу изливают только
наивные люди. Но и газеты таким «изливаниям» ходу не дают. Читателю это
не интересно.
На вопрос «к примеру» отвечу так. Политики и политика
реализуются через власть или борьбой с нею. Этим многое объясняется.
Но не всё.
Специфика Украины состоит в непосредственном слиянии бизнеса и
власти. Это важнейшая проблема. Её надо решать, создавая правовые и
другие условия для свободного развития бизнеса, не нуждающегося в
«крышевании». Ведь отсутствие этих условий толкает многих бизнесменов в
политику, хотя пользы от них там никакой.
Другое обстоятельство – использование власти в корыстных целях
при разворовывании всенародных (бюджетных прежде всего) средств. К
примеру, «крышевание» схем возврата ПДВ, организация закупок и услуг за
бюджетные средства и т.д. К сожалению, это украинская действительность.
Но если человек у власти таким образом обогащается, то он не политик,
а преступник. У нас пока люди эти две дефиниции не очень различают.
Видимо, имеют основания.
5. Какой из слухов о себе вы считаете самым нелепым, а какой самым подлым?
Нелепый слух, вернее, клевета о взятке в 300-350 млн. Нелепый
потому, что его автор – нынешний премьер, цену деньгам и порядок
обращения с ними знает.
Самым подлым считаю слух о предательстве. Я никогда и никого
не предавал. Слух этот распространили именно предатели. Надеюсь,
люди во многом уже разобрались. Время поможет им. А не поможет – им и
хуже, ведь чтобы жизнь в стране изменилась в лучшую сторону, нужно
делать то, что мы предлагаем (я – в том числе). Иного варианта нет в
природе!
6. В парламентские годы вы часто любили "оседлать Пегаса".
Опишите в стихотворной форме состояние нашего политикума.
Конечно, политика – не предмет поэтического вдохновения, но
поскольку предложение поступило, скажу лаконично:
В политике так много зла и лжи
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От тех, кто снегом слов грехи скрывал.
А нам нужны дела, не миражи.
И верно как один мужик сказал:
«Весна покажет, кто и где нас…л».
Вульгаризм здесь оправдан. Знающие политикум Украины это
подтвердят».
20.12.07
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Из интервью газете «Киевский телеграф»
— С каким настроением станете встречать год Крысы? С чем
(кем) она у вас ассоциируется? Может быть, с Юлией Тимошенко?
С людьми Крыса не ассоциируется. Хотя бы потому, что она умная,
осторожная, предусмотрительная.
Настроение… не знаю даже почему, как перед началом соревнования
(схватки, игры). Когда ты уверен, что победишь. Без этого ни на футбольное
поле, ни на ковёр выходить нельзя.
— Президент объявил следующий год годом конституционной
реформы. Как вы оцениваете эту инициативу? Планируете ли войти в
состав конституционной комиссии, которую он хочет сформировать?
Беда Украины в том, что каждый, вкусивший власть, хочет застолбить
своё положение Основным законом.
Нельзя рушить Конституцию! Посягать на неё могут только
дилетанты или проходимцы. Это моя позиция. Ясное дело, она расходится
с позицией тех, кто хочет изменениями в Конституции усугубить положение
страны и народа. Потому в какой-то (тем более, неконституционным путём
созданной) комиссии места себе не вижу.
Впрочем, уходящий год, кажется, был с высочайшего повеления
годом села? Как ощутили на себе это крестьяне?
— Планируете ли вы баллотироваться на должность президента
Украины?
Нет. Необходимо добиться завершения политической реформы. Она
открывает перспективу для Украины. Личности и должности – вторичны.
Первична система власти.
Это также одна из тем для обсуждения в контексте предыдущего
вопроса.
— Какие, на ваш взгляд, ошибки совершила Партия регионов,
которая проиграла борьбу за власть и оказалась в оппозиции? Их можно
исправить или же они фатальны?
Властью надо пользоваться в интересах народа и государства, а не
торговать ею (или торговаться за неё, или с ней), руководствуясь интересами
отдельных лиц. Эти интересы эпизодичны. Интересы государства –
постоянные.
В. Янукович доверился «своим» и поступил так, как поступали те, с
кем его представители вели торги.
Цели должны быть высокими, всеобщими, тогда они не подвержены
суете. Если этот урок руководством ПР будет усвоен, ошибки можно
исправить. Но будет ли усвоен?
24.12.07
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Из интервью газете «ДЕЛО»
- Как, по-вашему, будет происходить обсуждение закона о
Кабинете Министров, будет ли он утвержден? И в каком варианте:
президентском или правительственном?
Обсуждение, надеюсь, будет проходить в соответствии с процедурой
Регламента. Нерядовым этот вопрос является потому, что его содержание
предполагает коррекцию взаимоотношений в треугольнике верхнего эшелона
власти: парламент – президент – правительство.
В этой коррекции суть проблемы.
В прошлом году, как помнят читатели, введению в действие закона о
Кабмине всячески препятствовал В.Ющенко. После публикации закона он
окончательно приступил к реализации антиконституционного плана,
используя как повод введение в действие закона. Мотивация была
фальшивой: закон-де ограничивает полномочия президента. На самом деле,
закон приводил в соответствие с Конституцией полномочия институтов
власти.
Между тем, в нём действительно было несколько дискуссионных
положений, которые были вынужденными, ибо предполагали блокирование
неконституционных намерений президента, уже поступивших в парламент. В
частности, речь шла о праве президента не вносить кандидатуру премьера,
предложенную ему коалицией. Напомню, в Конституции такое право главы
государства не оговорено, она требует исполнения им полномочий по
содержанию, объёмам и способу, определёнными самой Конституцией.
В один из понедельников января, после опубликования закона мы
(В.Ющенко, В.Янукович и я) договорились, что все некорректные места в
законе будут сняты поправками в ближайший четверг. Проблема была
разрешена. Но спустя полчаса после встречи руководитель АП
проинформировал журналистов, что «… стороны ни до чего не
договорились». Стало ясно, что президент искал любые поводы для
обострения отношений, для оправдания спланированной авантюры с
досрочным прекращением полномочий парламента.
В проекте, который поступил сейчас на рассмотрение парламента,
есть действительно необходимые уточнения, против которых, думаю, не
будет возражений. В то же время, в тексте невооруженным глазом видно
намерение ограничить полномочия правительства и парламента, наделить
неконституционными полномочиями Секретариат Президента и Совет
национальной безопасности, т.е. усилить роль президента и всей его
вертикали власти.
Конечно, Украина в государственном строительстве должна двигаться
в противоположном направлении. Не усиливать, например, роль местных
администраций, а ликвидировать районные, изменить функции областных,
усилить роль КМ как высшего органа исполнительной власти, управляемость
экономическими, в частности, процессами со стороны правительства. В
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ветвях власти не должно быть дублирования – источника безответственности
и интриг.
Это азбучные вещи. Как поступит парламент, посмотрим. Если
пройдёт без изменений вариант президента, значит коалицией руководит его
секретариат. Если же возобладает другой подход, оценку ему нужно делать
по итогам голосования. Здесь надо в расчёт брать и предстоящие
политические кампании, прежде всего, президентскую.
- Что, на ваш взгляд, главного происходит сейчас в украинской
политике?
Насколько долговечной окажется правящая коалиция, удастся ли
сплотиться оппозиции?
Стойкость коалиции будет проверяться настроениями её членов перед
президентскими выборами, персональной диспозицией кампании. Поэтому
нынешние прогнозы мало что значат. Как, впрочем, и заявления разных
политиков по этому поводу.
Сплочение коалиции – вопрос в общем-то искусственный. В
Регламенте надо уточнить права фракций, не входящих в коалицию, и тем
ограничиться. Хотя бы от соблазна «согнать» всех под нормы не нужного
никому закона.
В то же время, необходим общий закон об оппозиционной
деятельности, который касается не только парламента, а
функционирования в стране разных партий, общественных и других
организаций, не разделяющих политику власти.
А что происходит в украинской политике? Вопрос общий, общий и
ответ: происходит то, что должно происходить вследствие неуважительного
отношения к Конституции тех (или того), кто в первую очередь должен
отвечать за равенство всех перед Законом. Без этого о перспективе страны
говорить нечего.
- Почему социалисты не попали в парламент? Кто и как помешал
этому? Когда в Украине смогут пройти справедливые и честные
выборы, без подкупа членов избирательных комиссий?
Этот вопрос тщательно и откровенно проанализирован съездом
партии, местными партийными конференциями. Оценки обнародованы,
доступ к ним открыт.
В частности, я признаю свою вину в том, что:
а) в течение нескольких месяцев не пресекал возню с созданием так
называемой коалиции демократических сил. Возню, в основе которой
находились (и находятся) субъективные интересы В.Ющенко и
Ю.Тимошенко; их непримиримая вражда;
б) сразу после образования антикризисной коалиции мало внимания
уделил разъяснению людям необходимости (и неизбежности) такого
шага. Ему альтернативой было создание коалиции ПР+НУ, к чему и
стремился В.Ющенко, ища себе оправдание перед Майданом;
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в) надеялся, со временем люди сами разберутся в коллизии, тем
более что понятная критика Президента по сути этого вопроса со стороны
председателя парламента была бы неполезной обществу, я избегал этих тем.
Но другие думали и действовали иначе, поставив свой личный интерес выше
общественного.
Были и другие причины (развал судебной системы, блокирование КС,
ЦВК, откровенный подкуп избирателей и членов комиссий, манипуляции со
списками избирателей …), весь набор приёмов для «демократической»
страны.
Люди всё это видели, знают. Убеждаясь в том, что власть,
сформированная таким образом, всё дальше и дальше отдаляется от них, они
начнут задумываться. Мы им поможем, это наша политическая задача.
- Какая перспектива решений по земельному вопросу?
Это ключевая проблема для украинского государства. Согласен по
этому поводу дать отдельное интервью. А сейчас хотел бы возвратиться к
одному обращению В.Ющенко к украинским крестьянам под заглавием
«Я спасу украинское село». Вот несколько цитат:
«… Сегодня у украинских крестьян пытаются забрать землю.
Крестьянина хотят сделать бесправным батраком, крепостным на его родной
земле. Мы подошли к последней черте, за которой – потеря святого, потеря
Родины.
…У государства нет никаких гарантий, никаких законов, которые бы
защищали крестьян от злоупотреблений, мошенничества и бандитизма. А
земля – это последнее, что у них осталось!
…Я выиграю выборы и в первые же дни… подпишу закон о
продлении моратория на куплю-продажу земли.
…Я не позволю снова обмануть крестьян!»
Хорошее обращение. Оно было одним из аргументов для социалистов
при объяснении необходимости поддержки В.Ющенко на президентских
выборах.
Пусть читатели сами сравнивают заявления перед выборами и
действиями после них. Воистину – «слово и дело!».
- Как вы оцениваете деятельность на посту главы ФДМУ
Валентины Семенюк? С чем, по-вашему, связаны обвинения ее в
слишком дешевой продаже «Лугансктепловоза»?
Неоспорим факт качественного обновления системы работы ФГИ.
Собственно, прозрачная и открытая система создана именно В.Семенюк.
Это дало заметные положительные сдвиги. За три года работы В.Семенюк во
главе Фонда доходы бюджета от этой сферы хозяйственной деятельности и
управления возросли в полтора-два раза по сравнению с (суммарно) прежним
тринадцатилетним (!) периодом. Периодом, где почти вся госсобственность
перешла в частные руки.
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Интересно, когда «Луганстепловоз» прибирал к рукам один из
соратников нынешнего премьера для того, чтобы порезать на металлолом,
никто на это внимания не обращал. Когда объявленный в прошлом году
конкурс срывался судами и властными решениями, нанося удар по ценовой
конъюнктуре, это тоже никого не интересовало. Теперь, когда все процедуры
проведены в соответствии с законами, разительно изменилось состояние
производства (количество рабочих мест, зарплата, социальные условия,
заказы и т.д.), открылась его перспектива, начались инсинуации.
Кому это надо? Ответ на этот вопрос является и общим ответом по
поводу В.Семенюк. Действия властей по отношению к заводу она
называет преступлением.
С ней трудно не согласиться.
- Если бы вам удалось предложить Иосифу Винскому должность
вице-премьера или министра транспорта, как вы считаете, он остался
бы в рядах социалистов?
В 2005 году кадровые вопросы такого содержания зависели от
В.Ющенка. Я их ставил, имея ввиду общую подготовку человека и его
желание работать в исполнительной власти. Кандидатура не прошла.
В 2006 году речь не шла о размене «должность на лояльность».
Таким подходом я никогда не руководствовался.
Были ли подобные предложения теперь, со стороны других, Ю.Т. в
частности, Вы, наверное, знаете. Обсуждать их не считаю целесообразным.
21.01.08
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З інтерв’ю газеті «Хрещатик»
- Ви були противником проведення дострокових виборів до
Верховної Ради. І мали досить потужні юридичні аргументи проти
розпуску парламенту. Проте, несподівано погодилися, підписавши
відому «угоду трьох». Чи не шкодуєте зараз про такий крок?
Те, що дострокові вибори – авантюра В.Ющенка, Ю.Тимошенко та
іже з ними, не потребує роз’яснень для будь-кого, хто цікавиться політикою і
хоч трохи обізнаний з конституційним правом. «Авантюра» – це дія
протиправного характеру. Так я розумію власне визначення.
Авантюра, поза всяким сумнівом, антиконституційна. Не випадково ж
Конституційному Суду заткнули рота достойники з президентського
оточення, бо суд міг лише підтвердити незаконний характер дій президента.
Як голова парламенту і також за своїми переконаннями, я не міг
миритися з тим, що важливі суспільні процеси, в даному випадку пов’язані з
політичною і персональної зміною влади, будуть відбуватися в
неконституційний спосіб. Адже дострокові вибори – явище рядове, властиве
для різних, існуючих нині, державних систем. Передбачені вони і в нашому
Основному законі. Тому моя позиція пояснювалась простою умовою: вибори
проводити можна, але тільки у спосіб і з причин, визначених
Конституцією (не відсилаю до її тексту читачів, хто сумнівається, може
перевірити сам).
Коли наміри президента стали очевидними, в дискусіях з ним та
іншими, я відстоював саме цей порядок – проводити дострокові вибори
на законних підставах. Те ж тоді заявляв і В.Ющенко, але замість
виконання своїх обіцянок проігнорував навіть резолюцію ПАРЄ, прийняту 17
квітня 2007 року. Асамблея спеціально розглянула українське питання,
врахувала гарантії президента щодо виконання судових рішень, і записала цю
вимогу в своїй резолюції. Щоб уникнути дотримання власного слова,
В.Ющенко через кілька днів скасовує перший антиконституційний указ і
видає новий. Теж антиконституційний. Згодом іще двічі.
Після того, як провокації з боку секретаріату глави держави (і його
особисто) досягли кульмінації, коли стала очевидною небезпека
громадянського конфлікту, кровопролиття, потрібен був все-таки правовий
вихід зі створеної ситуації. Він знайшовся у вигляді угоди.
Нагадаю, що переговори щодо виборів велися під началом президента
між бізнесовими групами ПР та НУ. Я в тих торгах участі не брав. Тупик, до
якого переговори привели, міг бути розв’язаний дикунським методом, із
застосуванням сили. Відповідні розпорядження В.Ющенком були вже
зроблені. До речі, це один із предметів юридичного розслідування, що згодом
обов’язково має бути. Свідчень з цього приводу у мене було достатньо.
Близько 10-ї години вечора мене запросили до президента, аби знайти
вихід. Дискусія над змістом угоди велась до ранку. Угода набрала правового
вигляду, тому підписання її мною не вважаю помилкою, тим паче вона
передбачала вчинення низки дій саме парламентом.
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В угоді було сім пунктів. Один із них визначав строк виборів, всі
інші – забезпечення конституційних підстав для їх проведення. Підстав,
можу те скільки завгодно підтверджувати, які в правовому полі України і при
демократичному забезпеченні їх реалізації не можна було досягти. Але це
давало змогу усім, і президенту найперше, продемонструвати повагу до
Конституції і вийти із створеного ним же тупика. В.Ющенку була
протягнута рука, щоб витягнути його з того лайна, в яке його запроторили
різні «любі друзі».
Він вибрав інший шлях. З’їзди, заяви депутатів про складання
повноважень, організована бездіяльність ЦВК і судів тощо – це все з
арсеналу авантюристів при владі. Зміст угоди і підпис мій тут ні при чому.
Винен не документ, а його невиконання.
Чи можна було мені діяти інакше? Звичайно. Оскільки в попередніх
переговорах я участі не брав, можна було знайти формальну причину: робіть,
як передбачає закон, я буду діяти теж за законом і регламентом. Абстрактно
кажучи, це правильна позиція. Але політика не може послуговуватись
абстракціями, її наслідок міг бути різним, в тому числі кривавим. Чи
корисно було б це суспільству і країні?
21.01.08
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З ІНТЕРВ’Ю «ГАЗЕТІ ПО-УКРАЇНСЬКИ»
- Що ви думаєте про заяву Юлії Тимошенко щодо скасування
посади президента і внесення змін до Конституції, щоб Україна стала
парламентською республікою?
Це продовження негласної дискусії між двома політиками,
продовження боротьби за абсолютну владу. Ця боротьба привела в 2006 р.
до розвалу так званої демкоаліції на фініші кількамісячної коаліціади. Ця
боротьба продовжується і сьогодні то у вигляді блокованого парламенту, то у
вигляді газових сутичок, де за красивими словами про прямі зв’язки та
усунення кримінальних схем приховується намагання оволодіти цими
схемами.
Відмінність в обставинах боротьби в інтервалі 1,5-2 роки полягає в
тому, що тепер не можна використати привід – «зраду» соціалістів. Чим далі,
тим більше громадяни одержують достатньо підтверджень тому, що
соціалісти були праві.
Ми були також абсолютно праві, наполягаючи на завершенні
політичної реформи, реалізації наміру, зафіксованого кількома спільно зі
згаданими політиками підписаними документами до і після президентської
кампанії. Саме завершення реформи зняло би штучні напруження між
інститутами влади. Адже вони виникають не через недосконалість
Основного Закону, а через небажання ним керуватись. Кожен має
займатися своєю ділянкою управління, передбаченого в Законі. Намагання
підім’яти під себе іншу гілку влади закінчується колотнечею, котра вже
обридла населенню, викликає насмішки у сусідів. Цього не приховаєш
різними антуражними фіговими листками на зразок створення нової
провладної партії чи протокольних процедур прощання-зустрічей глави
держави.
Все це відбувається при тому, що простору влади вистачає усім
розумним. Просто треба виконувати закон, а не підлаштовувати його «під
себе».
В Європі, у яку ми нібито прагнемо, у більшості країн є і президенти, і
прем’єри, але там ніхто після виборів не спостерігає (звичної, на жаль, для
України) гризні поміж ними. Чому б їхнім досвідом нам не скористатися?
- Як ставитеся до бажання президента змінити Конституцію в
обхід парламенту? Чи можливо це зробити за допомогою
Конституційного суду? Чи вигідно це Тимошенко?
Зміна Конституції в обхід парламенту юридично може
класифікуватися як державний злочин, хто би тим не займався,
включаючи главу держави чи Конституційний Суд.
Роблячи такий висновок на основі положень чинного Основного
Закону, зайве коментувати розрахунки – вигідно це кому чи ні. Адже
використовувати злочинні наслідки у своїх інтересах так само злочинно, як і
творити зло.
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Одне, що стосується нинішньої політичної ситуації, - ініціатори
авантюри з Конституцією не мають шансу нею скористатися для своєї
вигоди. Це «смажені каштани» в чужі руки. Про вигоду для народу,звісно,
не йдеться. Хто про нього згадує в такій особистій сутичці?
12.03.08
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Коментар для преси
(З приводу тендерних закупівель)
Інформація з місць свідчить про наростаюче невдоволення
господарників та управлінців механізмом закупівель за бюджетні кошти.
Нагадаю, що чинний закон було прийнято на заміну попереднього,
котрий не став завадою для масштабної корупції. В текст документу увійшли
пропозиції з майже сорока проектів, підготованих депутатами з усіх
фракцій.
Підписуючи закон, президент висловив побажання щодо його
доопрацювання, аби зняти деякі передумови для зловживання ним з боку
тендерної палати та інших учасників закупок. В.Ющенко пропонував внести
зміни до серпня 2007 р. Парламент прийняв необхідні зміни в червні
минулого року, врахувавши практику кількамісячного застосування закону,
спростивши технологію закупок, особливо для невеликих підприємств та
установ бюджетної сфери (лікарень, шкіл і т.д.).
Президент закон не підписав, продовжуючи нарікати на недоліки
в закупках.
Прем’єр також не забуває згадувати про них, як про середовище
корупції. Тим часом керівники тендерної палати - тепер депутати за
списком БЮТ.
Не роблю з цього приводу ніяких натяків. Але зауважу, що проблема в
законодавчому сенсі давно вирішена. Треба ввести закон в дію, а не
галасувати про його потребу.
Звичайно, якщо справді дбати про ощадливе використання бюджетних
коштів і протидіяти корупції.
17.03.08
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Повідомлення для преси
Щодо Постанови Верховної Ради України
про дострокові вибори у м.Києві
Прийняте Верховною Радою України рішення про дострокові вибори
у м.Києві не викликає навіть подиву, бо зайвий раз свідчить про сваволю як
норму в українських владних відносинах. Сваволю, на вершині якої
знаходиться В.Ющенко, що започаткував нищення Конституції України і
правопорядку в державі. Ту сваволю, яка на піну політичної боротьби може
завтра винести такої ж якості постанову про дострокові вибори Президента
України.
Рішення парламенту сумнівне щодо відповідності вимогам Закону про
місцеве самоврядування. Якщо голосування за нього було наперед
обумовлене залежним становищем депутатів з коаліції, то лише політичною
кон’юнктурою (чи не зрозуміло якими спокусами) можна пояснити
голосування депутатів – не членів коаліції. Вони підігрують беззаконню,
підтримуючи владний хаос у державі.
Колізія щодо влади в столиці не має ніякого відношення до
інтересів киян. Її причина до примітивності проста: ведеться боротьба
будівельних та інших корпорацій, котрі знаходяться під прикриттям
певних політичних партій, зокрема НУ і БЮТ, і хочуть одержати
монопольне право на дерибан київської землі та інших ресурсів. Провідну
роль тут відіграють структури БЮТу, котрих завидки беруть через приклади
з Київської області, де вони вже сіли на голову владі і місцевим громадам,
прихопивши престижні ділянки землі. Їм лишилося ще закріпити своє
становище волею глави держави щодо негайного перетворення землі в товар.
Варто хіба нагадати киянам (та й не лише їм), що нинішня сваволя в
державі чиниться і їхньою волею, висловленою під час голосування на
виборах.
Голова
Соціалістичної партії України
Олександр МОРОЗ
19.03.08
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Коментар для преси
Кореспонденти звернулися до Голови СПУ О.Мороза з приводу деяких
публікацій останнього часу. От що він відповів.
З приводу взаємин Президента і Прем’єра
Чим далі, тим більше очевидною стає конкуренція двох керівників з
огляду на наступні політичні кампанії. Якраз це, а не турбота про
конституційний лад, ефективність державного управління, економічні
здобутки чи кадрові перестановки є причиною взаємних випадів. В цьому
контексті треба прочитувати аргументацію сторін, бо зміст її повністю
залежить від очікуваного місця кожним претендентом в боротьбі за булаву.
Тому їхня аргументація може радикально змінюватись навіть в одному
авторстві (наприклад, парламентською державою бути Україні чи
президентською).
Однак, це нічого не означає. В міру наближення виборчих кампаній та
в зв’язку з очевидним погіршенням рівня добробуту населення гострота
конкуренції наростатиме, наносячи шкоду країні і людям, демонструючи
справжню причину появи різних політичних комбінацій у владі впродовж
уже чотирьох років «смутного» в Україні часу.
Бачу хіба що один позитив владної суперечки – вона раз по раз
доводить широкому загалу правомірність позиції соціалістів, які ще з 2005
року намагалися дистанціюватися від цієї перманентної сварки.
З приводу висловлювань В.Ющенка про Конституцію
В інтернет-виданнях 15 квітня цього року поширені висловлювання
В.Ющенка щодо конституційних справ.
Хотілося б сподіватись, що президент спростує нісенітниці, подані в
матеріалах нібито його прямою мовою. Він, наприклад, говорить, що у 2004
році ніхто змін до Конституції не обговорював, «порахували руки-ноги і
прийняли зміни…». Це вигадка. Зміни обговорювали тривалий час, кілька
років, з участю В.Ющенка також, а в голосуванні 8 грудня 2004 року з
допомогою електронної системи він сам брав участь, про що є його офіційна
заява.
«Сценарій 2004 року привів до конституційного перевороту…» міркує В.Ющенко. Що він має на увазі - вибори Президента?
В.Ющенко іде ще далі, вважаючи, що внесення змін в Конституцію на
«не публічній основі» вивело людей на Майдан(?). Це просто брехня.
Майдан розпочався з акцій «Україна без Кучми», «Повстань, Україно!»,
з обурення щодо застосування адмінресурсу при голосуванні в першому і
другому турі виборів-2004. Зміни до Конституції і реалізація специфічного
закону про вибори президента завершили Майдан, а не розпочали його.
Кому-кому, а В.Ющенку годилося б про це не забувати.
16.04.08
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Ответы А.Мороза газете «АиФ в Украине»
Совет Крыма просит Ющенко отменить указ о праздновании 350летия победы в Конотопской битве. Так все-таки стоит ли праздновать
эту дату на таком высоком уровне? И вообще стоит лиотмечать такие
спорные даты на государственном уровне?
Спорных дат в истории не бывает. Конотопская битва произошла
летом 1659 года. Гетман Иван Выговский (не признанный российским царем
в таком статусе) вместе с татарами разгромил Московское войско. После
этого, как не раз случалось, татары занялись привычным для себя разбоем.
Наиболее пострадала Полтавщина. Это вызвало гнев населения, в том числе
(и прежде всего) против И.Выговского.
В средние века подобных столкновений было немало. Но делать с
каждого из них исключения, тем более выборочно, исходя из современных
представлений отдельных политиков о правильности – неправильности того
или иного события – значит заниматься дешевой конъюнктурой.
Вскорости после Конотопской битвы Украина (кстати, при участии
того же И.Выговского) потеряла ряд преимуществ, оговоренных на
Переяславской Раде, а гражданская война вспыхнула с новой силой. Так это
ли необходимо праздновать?
Историю надо знать и помнить. Но надо помнить и то, что каждое
событие
или
действие
на
государственном
уровне
спустя
непродолжительное время также становится историей. Вот в ней-то
государственные люди не должны делать ошибок.
21.04.08
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Коментар для преси
Перепалка між вищими посадовцями принижує громадян і державу
«Те, що спостерігали громадяни України сьогодні у Верховній Раді –
перепалку між високими посадовцями – принижує і громадян, і
державу». Про це заявив лідер Соціалістичної партії України, перший
секретар Політради СПУ Олександр Мороз.
«Виникає питання: до кого і для чого звертаються керівники
інститутів влади, сформованої ними і підпорядкованої в усіх державних
інститутах, і повністю підконтрольної обома учасниками дискусій.
Виявляється, заважає Конституція, бо вона, за словами Тимошенко, створює
«двовладдя в країні». Справа не в Конституції, а в них самих, в змаганні
за право нехтувати Основним законом у боротьбі за абсолютну владу. В
тому велика небезпека для країни. Вже сьогодні видно наслідок
антиконституційного перевороту, здійсненного Ющенко і Тимошенко.
Ющенко зруйнував правову систему, знищив судову гілку влади, він
відверто нехтує Конституцією і законами. А це приклад для його
Секретаріату, КМ, для влади на місцях», - пояснив О.Мороз.
«Я міг би задоволено повторити: «Соціалісти в 2006 році були праві
тисячу разів, коли попереджували про можливість такого розвитку
подій. Сьогодні це видно кожному». Але державний інтерес вимагає
іншого. Нехай би вже достойники сварились на політичній кухні, де вони
разом починали свої авантюрні, неконституційні проекти, але щоб не
демонстрували власний бруд широкій громадськості: людей не можна
ображати таким видивом», - підкреслив лідер СПУ.
13.05.08
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Повідомлення для преси
Секретаріат СПУ 14 травня 2008 року висловився
щодо окремих ініціатив уряду
Блокування роботи парламенту керівництвом уряду – сама по
собі дивна, химерна подія. Коментувати її не варто.
Привертає увагу посилання Ю.Тимошенко на потребу негайного
прийняття трьох «антиінфляційних» законів. Вимога, власне, до коаліції
більшості, яка в будь-який час здатна (і без піар-ефектів) прийняти необхідне
рішення.
Але що пропонується в проектах?
Один із законів передбачає повне звільнення від ввізного мита
імпортованих основних продуктів харчування.
З економічної та соціальної точки зору, це:
- знищення українського виробництва;
- залишення без змін тенденції до зростання цін;
- скорочення робочих місць в Україні;
- встановлення продовольчої залежності України від закордоння,
диктат цінової політики імпортерами, насичення ринку неякісними
продуктами харчування;
- подальше погіршення добробуту людей.
З юридичної точки зору, це:
- злочин, спрямований на задоволення інтересів наближених до уряду
посередників за рахунок українських громадян і держави.
З політичної точки зору це:
- зрада інтересів України.
14.05.08
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З інтерв’ю УНІАН
- У четвер у парламенті має бути створена парламентська комісія
по внесенню змін до Конституції. Вважається, що ця комісія має
узгодити спільний законопроект зміни до Конституції, яким фактично
буде здійснено перехід до парламентської моделі. Парламентська
Україна – це була Ваша особиста мрія. Тож ви, напевно, будете вітати
здійснення цих намірів?
Парламент може створити таку комісію. Це його право. Що буде
предметом її уваги – не знаю. Якщо проект, стосовно якого вже є висновок
КС, то робота ТСК логічна.
Можуть бути і інші проекти, але вони передбачають більший термін їх
втілення. Він визначений ХІІІ-м розділом Конституції. В минулому
скликанні Верховної Ради була можливість завершити (свого часу погоджену
з В.Ющенком та іншими) політичну реформу, прийнявши зміни до
Конституції у вересні-жовтні 2007 року. Саме про це йшлося в моїй розмові з
журналістами тієї ще весни у Вінниці. Переговори з депутатами різних
фракцій дозволяли сподіватись, що на кінець травня вистачить 300 голосів
для результативного рішення (інакше втрачався час цілої каденції).
Противники змін до Конституції, догоджаючи В.Ющенку, подали цей факт
як підтвердження розширення коаліції неправовим шляхом. Брехня була
запущена як інструмент, щоб не допустити демократичних змін*.
Все, що було потім і що маємо в результаті, ви знаєте.
Я ніколи не пропагував ідею парламентської республіки. Україна до
такого рівня демократії ще не доросла. Спочатку потрібно відпрацювати
модель
парламентсько-президентської
республіки,
набути
досвіду
впровадження такої моделі, балансу влад, розмежування бізнесу і влади, а
потім (при потребі) думати про іншу модель.
- Чи Ви бачили наробки конституційних змін Секретаріату
Президента. Як ви оцінюєте їх?
Бачив в Інтернеті (якщо це вони). Це юридичне оформлення
авторитаризму, те, приблизно, що в 2000 році пропонував Л.Кучма.

__________________

* Депутати з різних фракцій (з НУ також) схилялися до необхідності здійснити
другий
етап
політичної
реформи:
децентралізувати
владу,
ліквідувати
держадміністрації, передати місцеву владу виборним органам. Включати таке питання в
порядок денний, не будучи певним в трьохстах голосів, не можна було, виникав ризик
втратити марно кілька років. Продовжувались консультації з депутатами, активом
місцевих рад. Це нервувало В.Ю. і Ю.Т., вони і розгортали шельмування мене, соціалістів,
боролися за авторитаризм.
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- Скажіть, людей, які стояли у керма влади ми зазвичай
запитуємо про помилки. Аналізуючи свій політичний шлях, Ви не
жалієте про свої кадрові рішення. Наприклад, що спиралися на
Рудьковського, що взяли у список Василя Волгу? Що не зуміли
вмотивувати і залишити в партії Юрія Луценка?
В політичних процесах і партійній роботі не завжди наміри чи кадрові
рішення повністю збігаються з бажаними наслідками. Так є. Слід мати іще на
увазі, що партії за означенням (не бізнес-проекти) формуються з людей за
переконаннями. Вони приходять в партію, а не «підбираються». Саме тому
маю за правило спиратися на організацію, а не на окремих її членів. Буває,
що дехто з них не витримує тягаря відповідальності. Дехто і в партію йде,
маскуючи свої наміри, якісь кон’юнктурні цілі, як це трапилося, скажімо, з
названими Вами персонажами.
- Чи не жалієте про свої політичні вибори? Спочатку, що
підтримали Помаранчеву революцію? Потім, що стали спікером, стали
частиною більшості з Партії Регіонів?
Стратегічною метою партії (і потребою суспільства) була зміна
системи влади і зміна її персонального складу. У 2004 році це можна було
забезпечити лише залученням до голосування за зміни до Конституції
фракції НУ, керованої В.Ющенком. Йому була поставлена умова –
голосувати за зміни до Конституції, після цього він може розраховувати на
підтримку соціалістів як кандидат у президенти.
Були і інші умови. Про них В.Ющенко «забув», але за реформу
проголосував. Тепер бореться з нею.
Так що позиція соціалістів була не кон’юнктурною, а обумовленою
потребами України, її перспективою. Подібне спостерігалося і при
створенні Антикризової коаліції.
Тяганину з коаліцією демократичних сил потрібно було припинити.
На сьогоднішніх взаєминах В.Ю. і Ю.Т. можна побачити причину
нестворення тієї коаліції. Адже мотиви їхньої поведінки не змінилися. Я їх
бачив ізсередини. І «зрад» ніяких там не було. Соціалісти були праві. З
політичної точки зору, ПР, НУ і БЮТ – однакові для соціалістів. Це бізнесові
партії, прибічники ліберальної політики, прислужники капіталу. Про це якраз
ми і говорили на виборах 2006, а не про створення коаліції в якомусь
конкретному форматі.
Це, до речі, і відповідь на фразу, що нібито ми були «частиною
більшості з Партії Регіонів». Ні, ми були просто суб’єктом коаліції.
- Знаєте, зараз набуває популярності чи, скажімо так, відбувається
реабілітація екс-президента Кучми? Він стає популярним у журналістів.
По-Вашому, чому так?
Такої тенденції не помічав. Просто на тлі дій сучасного президента
Л.Кучма здається законослухняним демократом. Але це інша грань
характеристики.
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- Олександре Олександровичу, ви завжди були прихильником
порядку, у партійному житті, у державі. Ситуація із керівництвом ФДМ,
напевно, вигідна СПУ. Адже Валентина Семенюк залишається у центрі
подій. Але Президент на сто відсотків неправий, адже робота ФДМ –
компетенція уряду. Що ви думаєте?
Я думаю, що треба дотримуватись Конституції і захищати інтереси
держави. В.Семенюк це і робить.
Протилежну позицію займає керівництво уряду. Це створює
конфліктну ситуацію. ФДМ – не структура уряду. Це треба знати.
Прем’єру – теж.
- Чи ви після виборів бачилися із Президентом?
По TV.
- Нещодавно був винесений вирок вбивцям Гонгадзе. Як Ви
оцінюєте цю справу з висоти років? Правда цієї справи здається більш
складною, аніж твердження “Кучма замовив Георгія”. Версія про
причетність до цієї справи спецслужб, у тому числі іноземних, з метою
змінити зовнішній курс України виглядає більш правдивою. Чи у вас
змінився погляд на цю справу?
Ви мали б помітити, що я жодного разу не заявляв «Кучма замовив
Георгія». Він і залежні від нього люди, прикриваючись його впливом, подурному дбали про «честь мундиру». Тим самим із кримінальної зробили
політичну справу міжнародного рівня.
А джерело справи – банальне, примітивне. Воно змогло використати
певні риси характеру Л.Кучми, створену ним систему безвідповідальної і
безкарної влади, проти яких не змогли вистояти правда, закон і мораль. Ціна
тому всьому незрівнянно важка – життя порядної, цікавої, талановитої,
молодої людини, горе її матері і родини. А ще смерть кількох посадовців, що
так чи інакше причетні були або до справи, або в зв’язку із її побіжними
деталями попали в поле зору громадськості.
Біда і в тому, що дотепер продовжується маніпулювання високими
матеріями, використовуються різноманітні спекуляції, імітація слідства, аби
продовжувалася попередня практика турботи про «мундир». Тим самим
дискредитується держава. У поемі мого товариша Володимира Черепкова
«Замужняя вдова» про це згадується так:
…На нас весь мир
Глаза таращил,
Когда
среди вельможных рыл
Мороз,*
________________
* А.Мороз – народный депутат Украины, Председатель Верховной Рады
Украины с 1994 по 1998 год и с 2006 по 2007 год.
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Идальго из Таращи,*
Завесу правды приоткрыл.
Когда народ узнал
о плёнках,**
Был вскрыт
Не только беспредел,
А обнажилась подоплёка
И сущность
Всех державных дел.
Когда слетятся к нам
арбитры
Из ближних стран, Из дальних стран,
Нам
не сорваться бы
с орбиты,
Теряя свой и стыд,
и срам.
А главное
На распродаже
С мечтой одной
о барыше –
Не ощутить бы нам
пропажи
В обескураженной душе…
Так буде продовжуватись до тих пір, поки влада надміру
персоніфікується, коли право упосліджене, а закон не однаковий для всіх.
Потрібно ж то усього-на-всього небагато: долучити до справи (на
основі вже проведених експертиз) записи М.Мельниченка і поставити всі
крапки над «і». Не з приводу того, як вдалося йому провести записи, а що
саме ним зафіксовано. Без відповіді на питання про юридичну
відповідальність замовників, організаторів і виконавців злочину ця справа і
далі буде ганебною відзнакою сучасної влади в Україні, ганьбою держави.
- Знаєте, я часто себе запитую, чи наш моральний Президент
здавався моральним, чи він перестав бути моральним під тягарем
владних повноважень? Чи Юлія Володимирівна здатна бути політиком –
творцем, чи це тільки її здатність виглядати творцем? Що ви про них
думаєте?
Не люблю моралізаторства, бо воно завжди нещире. Не вдаюся тому
до його застосування.
_______________________

* Районный центр Киевской области, возле которого 5 ноября 2000 года
было обнаружено обезглавленное тело журналиста Георгия Гонгадзе.
** Записи разговоров Президента Украины Л.Кучмы в его рабочем
кабинете, произведённые майором СБУ Н.Мельниченко.
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Мораль не можна втратити під впливом владних повноважень. Якщо
так трапляється, то це означає, що відсутність моралі і совісті просто
приховувалась.
Подібне можна сказати і про творчі ознаки. Аморальна людина може
бути хіба що творцем зла.
Наостанок з цього приводу. Треба бути дуже обережними при
користуванні такими тонкими категоріями, пам’ятаючи грибоєдовське «А
судьи кто?». Занадто багато бажаючих приміряти суддівську мантію.
- Чи здатна по-Вашому Партія Регіонів, якби вона опинилася при
владі, вберегти суверенітет України, а не здавати його різними більш чи
менш витонченими економічними шляхами Росії?
При владі були і є різні політичні сили. А суверенітет все
зменшується. Чому так? Суверенітет – конкретна річ. І співвідносити його
треба до відчуття свободи конкретною людиною, відчуття в нього власної,
гарантованої державою, гідності.
- Є люди у політиці, перед якими ви хотіли би вибачитися? А
подякувати?
Перед політиками гріхів не маю. Дякувати можу різним, навіть
недругам. Всі стосунки в цій, не зовсім порядній сфері, – наука, школа,
збагачення практичним досвідом, котрий замінити нічим не можна.
- Зараз і окремі соціологи, і журналісти кажуть, що перед
Україною стоїть загроза “просвещенной” диктатури. Чи поділяєте ви
такі побоювання?
Кожна країна (і Україна теж) повинна відчувати небезпеку такої
загрози. Тим паче не дуже «просвещенной». Диктатура завжди
перероджується в зло, в репресії, в поневіряння людей.
Тому ми, соціалісти, і боремося за демократію, за право людини
творити владу, її контролювати, захищаючи тим самим своє право
залишатись людиною.
16.05.08
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Из интервью газете «Столичные новости»
- Какой проект конституционных изменений вы, как «отец»
Конституции, поддержали бы: тот, что предлагает ПР, вариант БЮТ
или проект Секретариата Президента?
Поддерживаю
необходимость
реализации
согласованного
упомянутыми политическими силами (кроме БЮТ) проекта политической
реформы, начало которой положено изменениями в Конституции от 8
декабря 2004 года. Это реальный проект и понятный путь к европейской
модели управления. Это способ обуздания авторитарных замашек
президента и премьера, как и любых «претендентов на папаху». Это шанс
побороть коррупцию.
Ближе или дальше к этой модели названные Вами проекты (как и
проект КПУ) – вопрос для дискуссии. Боюсь, что они будут использованы
лишь для политической борьбы без пользы народу и государству.
- Что вас, как бывшего спикера и депутата, угнетает сегодня
больше всего?
Угнетает циничное неуважение к Конституции и законам всех
институтов власти, но прежде всего президента.
Люди должны понять: не Конституция – причина беспорядка и
ухудшения жизни населения, а тот бардак, который из-за преступного
пренебрежения законами демонстрирует многотысячный чиновничий
аппарат во главе с В.Ющенко.
Угнетает и легкость, с которой граждане доверяют лживым
заверениям. О море бензина из водорослей, об отказе от призыва в армию (а
теперь 60 тыс. обманутых парней криминально преследуются). Скажут: за
нарушение закона надо отвечать. Да. Но за ложь отвечать также
необходимо.
-Кто, по-вашему, больше всего «помог» Украине так низко пасть
перед лицом Европы: Леонид Данилович или Виктор Андреевич?
Оба «помогли». Первый – им направляемой практикой, во многом не
соответствующей провозглашенным намерениям. Второй – провозглашением
намерений, никоим образом не связанных с тем, что делается в стране и что
воспринимается народом. Первый – демонстрацией намерений, второй –
имитацией дела.
Европа это хорошо «читает».
- Не приведет ли ситуация с борьбой за Крым к федерализации
Украины? Как вы оцениваете заявление властей, относительно
перспектив пребывания ЧФ в Украине? С чем связаны эти скандалы?
Кто за ними стоит?
Когда нечем ответить на конкретные и острые нужды людей,
поднимаются плакаты будущих проблем. Это отвлекающий маневр сил,
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которым не придется принимать участие в решении по существу проблем
пребывания ЧФ.
В Крыму ситуация непростая, но ее нужно не пропагандировать, а
разрешать. Так, как это сделал парламент в 1994 году с институтом
президента в Крыму. Нескромно напомню – по моей инициативе.
Федерализация Украины недопустима.
08.07.08
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Из интервью журналу «ПРОФИЛЬ»
- 16 июля - годовщина принятия Декларации о суверенитете
Украины. Вы в это время возглавляли группу «239», и во многом
благодаря вашей позиции этот документ был принят. Какова роль
Декларации в истории становления независимой Украины, в истории
государства? Почему сегодня Декларация становится только предметом
политических спекуляций, и каждый использует ее в свих интересах?
Например, Ющенко отметит этот день на Говерле, а ПР стала
настаивать на внеблоковом статусе Украины, обозначенном в этом
документе?
- 16 июля – начало движения и государственности Украины. Это
фактическое обстоятельство, а не пропагандистское измышление. До этого
дня дискуссии о Декларации воспринимались скорее как теоретический
семинар, темы которого неизвестно, как и кому придется воплощать в жизнь.
Но дискуссия была честной, открытой, сказал бы, демократичной (тогда это
слово еще имело почву для применения).
Как реальный документ, Декларация зазвучала не вследствие
«визвольних змагань», как кое-кто стал спустя время объяснять, а после
принятия соответствующего документа в России. Поэтому правы были те
«патриоты», которые славословили Б.Ельцина. Действительно, домогаясь
личной власти, он рушил все, что мешало достижению своей цели, боролся с
«Центром», как сам он часто выражался. Не случайно же старший Буш,
выступая тогда в стенах нашего парламента, разъяснял депутатам, что к
статусу Украины он относится примерно так, как к провинции Квебек в
Канаде.
Голосование Декларации действительно обеспечило парламентское
большинство, в которое входило 308 депутатов («группа 239» - ярлык,
придуманный оппонентами). Большинство образовалось после создания так
называемой Народной Рады, депутаты которой отказались брать на себя
ответственность за работу парламента. Но кому-то же нужно было эту
ответственность брать?
Создание большинства было моей инициативой. Ничьих
поручений по этому поводу у меня не было. В числе заслуг большинства,
кроме Декларации, назову еще Акт о независимости, Земельный Кодекс (в
нормальной, неизвращенной редакции), первый закон прямого действия о
поддержке социального развития села и АПК.
Естественно, до 24 августа 1991 года, даты провозглашения
независимости, Декларация играла роль своеобразного протокола намерений:
как юридический, тем более международно-правовой документ, ее нигде не
воспринимали. Но в то же время она давала ориентир развития
государственности, снимала некоторые дискуссионные темы, особенно
финальными записями о том, что она является основой для принятия
Конституции и Союзного договора.
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Конечно, и первое, и второе уточнение претерпели изменения в силу
субъективных и объективных причин, хотя бы, например, вследствие
разрушения СССР, но важные вехи из Декларации перешли в текст
Конституции. В частности, при разработке 2-го раздела Основного Закона
«Права, свободы и обязанности человека и гражданина» легче было
отстаивать редакцию многих статей, ссылаясь на их изложение в
Декларации. А ссылок таких во время голосования норм Конституции было
около семи десятков.
Почему Декларация теперь становится предметом политических
спекуляций? Причина банальная: все, что имеет историческое значение,
привлекает к себе внимание тех, у кого не хватает аргументов для
утверждения своей значимости. И хотя требование о внеблоковости не
является спекуляцией – это направление в политической борьбе, связанной
со статусом государства (это направление, кстати, всегда поддерживалось
социалистами), добиваться его реализации надо планомерно, в рабочем
порядке.
Что касается восхождения на Говерлу, то это дело каждого, и с чем он
связывает его – вопрос инициатора или (в данном случае) имиджмейкеров.
Поэтому в нынешней ситуации очень уместны слова прекрасного поэта
Михаила Шевченко:
Чуєш, хлопче, наші знов поперли
Всім своїм бедламом на Говерлу,
У багно збиваючи стезю.
Люди с посміхом услід говорять:
Та який же дурень преться вгору,
Ладу не навівши унизу?

15.07.08

129

Из интервью интернет-изданию «УТРО»
- Какова вероятность проведения досрочных президентских и
парламентских выборов? Нужны ли они стране?
Досрочных президентских выборов не будет. Слишком сложной, не
выписанной юридически есть процедура досрочных выборов. А инициативы
В.Ющенко по этому поводу ожидать не приходится.
Досрочные выборы депутатов – возможно, единственный шанс
избавиться от паралича в парламенте и власти вообще, наступившего
после антиконституционных прошлогодних выборов, организованных
В.Ющенко, Ю.Тимошенко и иже с ними. Ведь законодательный орган
совершенно недееспособен, это понимают все. Искусственно создана
ситуация, логику которой объяснить нельзя, ее (в нормальном восприятии) не
существует. Если кто возражает, пусть объяснит сюжет: есть большинство,
образовавшее правительство, оно блокирует работу парламента по указанию
премьера, после этого премьер на трибуне парламента расписывает
сомнительные прелести бюджета, но… большинство его не поддерживает…
Теперь парламент на отдыхе, премьер неизвестно кому предъявляет
претензии, увещевает (абстрактно) депутатов, дабы те прервали отпуск ради
того, чтобы совместно осчастливить народ бюджетными радостями. Вторит
ей и президент, причем каждый из них, забыв о совместных клятвах,
заботится не о перспективе государства, а о своем персональном
будущем. А за всем этим наблюдает обыватель, одурачить которого
оказалось несложно. Сказка, да и только.
Поэтому я не хочу гадать о вероятности. Речь идет о необходимости.
Но, как говорил Саахов (в «Кавказской пленнице»): «Спешить не надо».
- Как перевыборы отразятся на экономической ситуации в
Украине и как повлияют на расстановку сил на политической арене?
По большому счету до сего времени власти в Украине осознанно
экономикой не занимались, никаких программ ее реформирования не
разрабатывалось и не осуществлялось. Некоторую осмысленность в ней
пытались обеспечить Н.Азаров и Ю.Ехануров, но это эпизоды в хаотичном
движении.
Поэтому связывать результаты выборов с экономической ситуацией,
ее изменениями сложно, это процесс длительный. Тем более, что расстановка
политических сил в парламенте изменялась бы мало. Снизилась бы
существенно роль БЮТа, место НУНСа заняли бы практические те же люди
под флагом ЕЦ (админресурса у власти всегда хватает для десятой части
населения). Сохраняли бы свои позиции коммунисты и литвиновцы. Верю,
что протрезвевшее население поддержало бы и социалистов.
Доминирование либералов (ПР, БЮТ, ЕЦ) осталось бы в любом
случае. Договариваться они будут так, чтобы у руля правительства не
осталась ЮТ, в этом смысле им соратником будет В.Ющенко.
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Следовательно, и экономика будет сориентирована на либеральные
ценности, интересы крупного капитала, на сырьевые экспортные отрасли.
Прогноз неоптимистичный, но он отражает действительность.
Грустно, но факт остается фактом: люди хотели бы жить посправедливости, но голосуют за тех, кто их покупает. Надеюсь, что к
выборам на восьмую каденцию ВР структурные изменения в экономике
наконец начнут проявляться.
- Поток черного пиара, который был направлен против Вас по
время досрочных выборов, деструктивно сказался на их результатах.
Как вы боретесь с его последствиями? Будут ли они заметны во время
следующих выборов?
Стереотипы в политике живучи, они имеют свою инерцию. Но она
угасает. Угасает не столько под нашим влиянием, сколько под аргументами
из реальной жизни. Ведь то, что сегодня происходит между институтами
власти и внутри их, было и два года назад. В этом была причина демарша
социалистов, которых пытались использовать для временного прикрытия
раздора.
Когда меня спрашивают, не была ли мной и партией допущена тогда
ошибка, склоняюсь к выводу, что была. Нужно было с самого начала, видя
«высокие отношения» между ВЮ и ЮТ, зная непосредственно их намерения,
сразу прекратить комедию с коалицией-2006. Тем более, что на тех (2006
года) выборах они были нашими откровенными, рьяными противниками. Не
сделал этого, виноват. Надеялся, что президент действительно желал того, о
чем говорил.
В чем-то оправдываться нет необходимости. В том, что социалисты
были правы, убеждаются все больше думающих людей. Мы же заняты
модернизацией работы партии, ее ориентацией на конкретику при защите
интересов людей (народный бизнес, анализ качества жизни, составление
карты проблем Украины, функционирование общественных организаций,
отстаивающих права жителей общежитий, собственников квартир в
многоэтажках, собственников земельных паев, детей войны, женщин,
молодежи, студентов и т.д.). Видение перспективы для партии и страны мы
изложили в программе «Справедливая Украина». Она утверждена
внеочередным съездом.
Делаются кадровые перестановки, избрано 5 новых руководителей
обкомов.
Мгновенных и масштабных результатов все это не гарантирует, но
положительные изменения в настроениях избирателей будут. Они
достаточны для неплохого плацдарма в законодательном органе.
Существенное расширение присутствия социалистов произойдет на
последующих выборах.
- Какой, по Вашему мнению, будет Украина через два года?
Повзрослевшей. Ей будет 19 лет.
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- Кто из нынешних украинских политиков, на Ваш взгляд,
достоин быть президентом?
Важно знать, каким президентом, с какими функциями. Если
руководствоваться Конституцией, а не болезненно хвататься за ее разделы,
касающиеся полномочий главы государства, то проблемы с кандидатурой не
существует, назвать можно минимум десяток фамилий.

17.07.08
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Из интервью газете «ДЕЛО»
- Как вы предполагаете, будут ли досрочные выборы в
парламент? Когда и по какой причине они могут состояться? Кто будет
их инициатором? Изменят ли эти выборы расстановку сил в
парламенте?
А кто теперь досрочные выборы не предполагает? Причина их вполне
понятна: отсутствие коалиции, парализованный парламент, соответственно –
сомнительная легитимность правительства. Инициатором таких выборов по
Конституции обязан быть президент.
Исходя из логики событий, выборы должны состояться к концу
нынешнего – началу следующего года, хотя не исключаются варианты торгов
по поводу переформатирования коалиции. Это может существенно повлиять
на календарь перемен.
Понятно, что при обсуждении разных вариантов учитываться будет
главное обстоятельство – предстоящая президентская кампания, стартовые
позиции претендентов. Это напоминает подготовку спринтеров в основании
«стометровки» до команды «На старт!». Употребляемый часто образ «Пауки
в банке» я не воспринимаю, речь идет о людях и властной интриге, которая
в Украине приобретает признаки средние между кабалистикой и
анекдотом. К сожалению, это так: процедура формирования власти и ее
осуществления доведена до абсурда, когда правовые нормы используются
ширмой при образовании властных структур и половой тряпкой при
осуществлении власти. Ощущается острейший дефицит традиции
уважительного
отношения
к
закону,
к
Конституции.
Нет
соответствующего примера, претенденты на власть в этом смысле от идеала
далеки как их лозунги от практики.
Досрочные выборы, естественно, несколько изменили бы
политическую конфигурацию парламента. Преимущество ПР осталось бы,
сильно потеснены были бы позиции БЮТа, те же люди, в чуть меньшем
количестве остались бы в НУ, но под знаменем ЕЦ. Сохранили бы свое
присутствие коммунисты и литвиновцы (если последним ничем не подмочат
репутацию во время кампании). Возвратятся в парламент социалисты,
сначала как силы плацдарма, позже – влиятельным субъектом власти.
- Ваши отношения с экс-социалистом Ю.Луценко? Как
оцениваете его деятельность на посту МВД? Не жалеете, что «привели»
его в большую политику?
Я не знаю этого человека. Раньше его фамилию называли в паре с
Винским. Так с последним можно считаться, он имел (видимо, имеет) те
качества, которые эффективные в разных видах деятельности даже с
поправками на отрицательные характеристики.
А здесь…
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- Почему до сих пор не раскрыто «дело Гонгадзе»? Кто тормозит
его завершение? Как вы относитесь к сегодняшним действиям майора
Мельниченко? Почему он не отдает пленки следствию? Допускаете ли
вы его участие в выборах?
Дело Гонгадзе (не в кавычках) блокируется в высших эшелонах
власти. Полагаю, здесь сказывается круговая порука, гарантии и
обязательства между представителями прежнего и нынешнего режима
при поручительстве зарубежья. О мотивах я могу догадываться, но это пока
рассуждения. К делу их не присовокупишь.
А вот что надо использовать, и что, думаю, будет использовано – это
факты, зафиксированные на пленках Н.Мельниченко. Тему пленок, как и
само дело, нужно завершить следствием и судом. Это требование ПАРЕ, это
обязанность украинской власти, это обещание В.Ющенко. Это, в концеконцов, дело чести государства.
Меня все время настораживает смещение акцентов в этой неприлично
затянувшейся истории. Отдаст или не отдаст бывший майор пленки? А они
будут или нет использованы как доказательства? Если нет, то зачем они
следствию? Если будут, то он их отдаст по известной, им не раз
обнародованной, процедуре, которая гарантирует использование записей по
назначению. Так, по-моему, стоит вопрос.
Н.Мельниченко – полноправный гражданин Украины, как любой
гражданин может принимать участие в выборах. В любом качестве.
- Как Вы оцениваете действия президентов Кучмы и Ющенко – в
сравнении? Кто из них больше всего навредил Украине? И чем?
Недавно я отвечал на этот вопрос журналистам, не хотелось бы
повторяться.
Вреда образу Украины, а главное, ее гражданам, оба президента
нанесли достаточно много. Взвешивать этот багаж – дело неблагодарное и
бесполезное: вспомнится раздел госимущества между «своими» при
Л.Кучме,
авантюра
с
земельной
реформой,
разрушение
народнохозяйственного комплекса. Если бы это не продолжалось при
В.Ющенко, то вспоминались бы разве его исторические эскапады, смутно
напоминающие истину, упования на церковные реформации, которые вкупе с
другими инициативами сориентированы на ухудшение украино-российских
отношений. Вроде в этом кроется гарантия суверенности Украины. Да нет
же! Суверенность государства обеспечивается развитием его экономики,
социальными гарантиями для населения, объединяющими духовными
началами и добрыми традициями и, конечно, примерностью во многих
отношениях со стороны главы государства.
Есть ли все это у нас – судите сами.
- Л. Кучма сказал, что его работа была «бороться с Морозом». А
Ваша работа – это борьба с президентами?
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Непредвзятый аналитик элементарно мог бы разобраться, что я
никогда не боролся с президентами. Я боролся с их линией, которая
вредила народу и государству. При решающем воздействии в Украине на
политику со стороны института президента я имею абсолютно
убедительное подтверждение своей правоты. Это подтверждение –
качество жизни людей. Если оно такое, как есть, значит, моя борьба была
оправданной.
- Готовы вы сегодня пожать руку Кучме? Вы будете его
поздравлять с юбилеем? Поздравляли ли Вы когда-то друг друга с днем
рождения?
Есть Кучма – президент, и просто Кучма – человек. Человека надо
уважать хотя бы потому, что он один из нас сущих.
Поздравление официального лица с днем рождения – один из
протокольных моментов. Так что поздравления в свое время были.
Эта борьба – не «работа». Это обстоятельство работы, навязываемое
президентами, их окружением, отнимало уйму времени и сил. При этом тот
же аналитик мог бы подтвердить, что никогда эта борьба не была для меня
самоцелью. Я понимал, что народ раздражают свары во власти. Поэтому
даже в недавней интриге - в неконституционном роспуске парламента – я
пытался сохранить хотя бы видимость единства властей, надеясь, что тот
же В.Ющенко, например, хочет объединения Украины, широкой коалиции,
политического согласия.
Может, я ошибался. А может быть, он слишком несамостоятелен, в
большей мере, чем мне известно?
- Не жалеете ли Вы о том, что в 2005-м году вошли в состав
коалиции ПР-СПУ-КПУ? Мотивы и причины такого перехода в другой
политический лагерь? Нашли ли Вы уже «противоядие» от
зрадничества, в котором Вас обвиняют «оранжевые» силы? Как
объясните это избирателю?
Создание антикризисной коалиции было оправданным. Оно
прекратило интригу, природа которой демонстрируется и сегодня в
отношениях между В.Ющенко и Ю.Тимошенко. Возможно, мы (я, в
частности) не учли некоторых нюансов обеспечения эффективности
властных полномочий при формировании коалиции. Возможно. Во всяком
случае, две ошибки я сознаю. Первая, нужно было сразу после выборов
прекратить возню с так называемой демкоалицией. Я видел все изнутри,
понимал, что перспектив там нет никаких, в основе поведения – личные
интересы, а не потребности государства.
Вторая ошибка: нужно было без оглядки на общественную реакцию,
сразу и обстоятельно рассказать о том, что предшествовало нашему демаршу.
Дефицитом информации воспользовались другие, притянув за уши ярлык
«зрада», вооружив им настоящих предателей. Не думал (это тоже ошибка),
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что ложь найдет живительную среду в обществе. Геббельс, оказывается, был
прав.
Дополнительных объяснений для избирателя не ищу. За меня это
делают оппоненты. Нас в парламенте и правительстве нет. Так почему
дела нет? Ведь социалисты не мешают. Видимо, причина не в них.
Оказывается, социалисты были правы! И в том, что перестали «водить
козу» по Киеву с В.Ю. и Ю.Т., и в том, что инициировали создание
антикризисной коалиции. Но еще больше правы в том, что нужно менять
систему власти, делать ее европейской. А это как раз не по нутру лидерам
НУ, и БЮТ, и ПР. Именно из-за этой причины нас блокируют в СМИ, против
нас сориентирован преступный админрессурс.

30.07.08
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Лист до небайдужих
Вітаю вас!
У час шельмування та оббріхування соціалістів потрібно розібратися:
а що ж у парламенті і скрізь в Україні вони робили і роблять тепер? Чого
вони добиваються? Чому проти них так налаштована влада попереднього і
нинішнього президентів?
Трохи історії.
Наша партія створена у жовтні 1991 року на хвилі протесту проти
фальсифікації багатьох явищ суспільного життя, оббріхування десятків і
сотень тисяч людей, котрі входили до партії комуністів. Робили це не лише
рухівці, а й чимало вчорашніх функціонерів партії, котрі повторювали
демагогію М.Горбачова, людини, яка своїм указом розпустила КПРС.
В Україні Компартія була незаконно заборонена Постановою Президії
Верховної Ради. З першого нашого з’їзду ми виступали за відміну цієї
постанови, вдавалися до багатьох кроків, щоб дати змогу людям із
переконаннями займатись політичною діяльністю.
В той же час у програмній заяві ми проголосили створення партії
нового типу, яка відмовилась від адміністрування у партійному житті,
критично проаналізувала попередню історію держави, визнала пріоритетами
партії свободу, справедливість, демократію, підтримала незалежність
України. Магістральним завдання партії стала боротьба за соціальну
справедливість, за права трудящої людини. Від цієї лінії ми ні разу не
відступилися.
З 1993 року ми перейшли в опозицію до влади, уособленням якої
був на той час прем’єр Л.Кучма, коли відомі стали шахрайства з найбільшим
у світі чорноморським пароплавством, трастовими аферами та іншими
махінаціями.
Центр політичного життя в Україні зосередився у Верховній Раді. Ми
завжди мали там небагаточисельну, але впливову фракцію. Вона за
визнанням усіх політичних сил найбільш продуктивно працювала у сфері
законодавства. Причому, всі законопроекти від соціалістів відповідали
одній меті – захисту інтересів громадянина і держави, відстоюванню
справедливості і прав людини.
Згадаємо лише найважливіші приклади законотворчості соціалістів.
Перший закон прямої дії, прийнятий у 1990 році, стосувався соціальної
підтримки села. Він розроблений мною і моїми прибічниками. Закон
дозволив здійснювати з допомогою держави газифікацію сіл, вести
будівництво шляхів, шкіл, захищати малі села. Так було принаймні до
авантюр в АПК, запроваджених владою Л.Кучми.
Наші депутати розробляли перший Земельний кодекс, який не
дозволяв спекулювати землею, але утверджував індивідуальні права
землекористувачів. Цей кодекс брали за зразок білоруси і росіяни.
Ми підтримали Акт незалежності України і не допустили при тому
погромів колишніх компартійних структур.
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За час очолювання парламенту головою партії соціалістів прийнята
низка принципово важливих для держави і громадян законів. Головний із
них – Конституція України. Вперше в світовій історії вона прийнята
всупереч волі глави держави. Документ визнаний одним із кращих у Європі,
хоч у ньому не вдалося відстояти всі демократичні засади державного
управління, які пропонували соціалісти. Згодом їх довелося ініціювати як
зміни до Конституції. Під час голосування Конституції ми внесли більше 80
уточнень, в тому числі збереження обов’язкової середньої освіти, яке
захистило перспективу української школи і гарантувало роботу десяткам
тисяч учителів.
Весь блок нормативних актів, які стосуються захисту інтересів
держави при законній (!) приватизації і створенні соціальних умов для
працівників підприємств, розроблений соціалістами, зокрема В.Семенюк.
Всі закони, що гарантують права освітян і науковців (а їх перевагу
при застосуванні відзначають працівники інших галузей) розроблені під
керівництвом С.Ніколаєнка, згодом – Міністра освіти і науки в кількох
урядах.
Більше сотні законів, що стосуються податків, акцизів, захисту
аграрної галузі підготовані з ініціативи та за провідної участі соціалістів. Ці
закони дозволили зберегти садівництво, виноградарство, хмелярство,
підтримати (в певні періоди, коли уряд слідував законам, а соціалісти
входили у владу) зернове господарство і тваринництво. Ці галузі можна
було вести рентабельно.
Завдяки позиції фракції ми не допустили підвищення на 5 років
пенсійного віку.
Кілька разів нам вдавалося гальмувати зростання цін на паливо, цін і
тарифів на комунальні послуги.
Ми ініціювали, розробили, провели і змусили уряд фінансувати закон
про дітей війни, забезпечили через уряд рішення про його часткове, а з 2009
року – повне фінансування. На жаль, неконституційні дії В.Ющенка з
виборами в 2007 році не дозволили поки що забезпечити виконання закону в
повному обсязі. Будемо в парламенті – закон діятиме без винятків.
Соціалісти були ініціаторами і розробниками закону про повернення
заощаджень громадянам, за яким держава визнала свій борг перед людьми.
Ми декілька разів вносили пропозиції про індексацію заощаджень і додаткові
механізми їх повернення, але нашого впливу на депутатський корпус не
вистачало.
Члени фракції СПУ брали участь в розробці усіх законів, що
стосуються захисту інвалідів, ветеранів та учасників Великої Вітчизняної
війни.
Ми зберегли систему профтехосвіти, значення якої добре
відчувають батьки у цей нелегкий для сімей час.
Зважаючи на необхідність застосування європейської моделі
управління - обов’язкової умови соціалізації суспільного життя – ми внесли
проект змін до Конституції України і організували прийняття першого етапу
138

реформи. Видумки щодо невдалих змін чуємо від тих, хто хоче абсолютної
влади, а це – «шлях до Європи через Азію».
Наші депутати виступили з ініціативою про скликання європейської
наради з питань співробітництва і забезпечили її перший етап – нараду
голів парламентів у Києві в 1998 році. Зусиллями тодішнього керівництва
держави нарада була зірвана.
Ми й сьогодні дотримуємося принципу «Не шукаймо ворогів! Треба
з усіма налагоджувати взаємовигідні стосунки». Україні найкраще
підходив би сьогодні позаблоковий статус.
Соціалісти послідовно відстоювали конституційний правопорядок,
захищали (і захищатимуть в будь-яких умовах!) права людей. Викриття
злочинств владного режиму (справи Гонгадзе, Александрова і багатьох
інших) забезпечено відповідальними діями соціалістів. Попередній і
нинішній режими, знаходячись у змові, не доводять важливі кримінальні
справи до завершення. Нам потрібна підтримка вашими голосами, щоб
примусити правоохоронні органи поставити крапки в цих справах, сказати
нарешті правду людям. Без того до української держави ніколи не буде
поваги ні у світі, ні від своїх громадян.
У 2004 році, коли президентська кампанія заходила в тупик і стала
реальною перспектива третього терміну Л.Кучми (сміхотворний висновок
Конституційного Суду про таку можливість ви пам’ятаєте), ми підтримали
персонально В.Ющенка під умови, які випливали з програми нашої партії.
Він їх підписав.
Головна з умов – реформа системи влади. Від своїх зобов’язань
В.Ющенко відмовився. Розпочалася багаторічна конкуренція між ним і
Ю.Тимошенко за абсолютну владу. Бажаючи здаватись вірним «цінностям
Майдану» (які на Майдані і залишилися), вони у 2006 році творили те, що
тепер ви бачите знову. Одна відмінність – їм ні на кого звертати вину – в
парламенті немає соціалістів. Нікого звинувачувати у зраді, бо виявилося, що
зрадники – вони, що і в 2006 році, і тепер вони одні і ті ж.
Ворожнеча дійшла до непристойностей. Мало сказати, що за державу
соромно. В нашій історії багато разів було, коли боротьба за булаву
перетворювала Україну в руїну. Сьогодні відбувається те ж саме.
Клянучись де треба і де не треба Україною, високі посадовці нищать
цілісність країни, розсварюють людей. Булава затуманює їм розум. Це дуже
небезпечно, особливо в час небувалої світової кризи.
Уже сьогодні йдуть масові звільнення людей та вимушені відпустки.
Пропозиції влади щодо запобігання тяжким наслідкам кризи малоефективні,
непереконливі. Вона знову розраховує на те, що «народ стерпить»,
намагається захистити лише інтерес власників промислово-фінансового
капіталу. А він весь зорієнтований на експорт, бо внутрішній ринок
придушений. І поки влада не здатна буде займатися потребами України в
будівництві шляхів, залізничних мереж, розвитку машинобудування (знову ж
таки, для власних потреб), ми раз по раз будемо наражатися на нові кризи.
Так буде до того часу, поки ліберальна ринкова політика не зміниться на
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соціальну, поки не зросте роль держави і громадян в регулюванні
суспільного життя, найперше економіки.
У вогнище смути високі керівники готові кинути все, що залишилося
від державного майна, кинути і найбільше багатство у світі – українську
землю. Ми не можемо з цим змиритися. І коли ви робитимете вибір під час
голосування, зважте і на цю обставину.
Єдиний спосіб припинити свару – зробити «булаву» меншою. Нам
потрібна влада європейського типу, до неї країни Старого Світу йшли
через подібні нашим усобища. Навіщо ж нам повторювати трагічний і чужий,
і свій шлях?
Якраз через те, що соціалісти добиваються балансу влад,
неможливості концентрації надмірної влади в одних руках, проти нас
використовується весь арсенал адмінресурсу, вся потуга залежних від
капіталу (отже, і від влади) газет, радіо, телебачення. Ми ж продовжуємо
наполягати: владу треба перемістити туди, де живуть люди, під їх
контроль. Тоді легше буде боротися з казнокрадством, хабарництвом,
корупцією, іншими злочинними виразками, які є наслідком і суттю такої, як в
Україні, влади. Приклади Швеції, Фінляндії, Австрії, майже всіх
європейських країн свідчать – при організації управління треба йти
їхнім шляхом.
Сьогодні ми не в парламенті. Захищати правду і справедливість
важче. Але ми зорієнтували актив партії на організацію громадян для
захисту їхніх інтересів. Допомагаємо створювати товариства мешканців
гуртожитків з правами юридичних осіб, щоб припинити сваволю щодо них,
звели їх у республіканську асоціацію. Маємо вже позитивні результати в
Херсоні, Києві, Криму та в інших центрах.
Продовжуємо об’єднання зусиль власників земельних паїв, аби з
ними не трапилося те, що із власниками ваучерів.
Підтримуємо широкий громадський рух дітей війни, більше сотні
тисяч судових позовів у Київській, Полтавській, Чернігівській (власне, в усіх
областях) стосовно фінансування закону розглядаються при нашій
юридичній підтримці. Багато справ виграно, але ми розуміємо, що змусити
уряд повністю фінансувати закон зможемо, будучи в парламенті.
Розпочата реалізація стратегії «Народний бізнес». Знайдено форми
підтримки людей у селах, містечках, містах, тих, хто хоче розпочати власний
життєвий проект, отримавши від кредитних спілок фінансову, методичну та
консультативну допомогу.
Завершуємо складання карти проблем України, яка стане основою
програм розвитку територій, починаючи від конкретного села до всієї
держави.
Організовуємо акції на захист прав здавачів молока (Сумська та
інші області), проти незаконних забудов і «надбудов» (м.Київ,
Кіровоградська та інші області).
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Продовжуємо багатолітню акцію «Закінчимо війну», повертаючи
пам’ять про загиблих, перезахоронюючи їхні останки. Очолює акцію
Ю.Зубко, мужній воїн-афганець, перший секретар Київського міському СПУ.
Ми підготували нашу передвиборну програму «Справедлива
Україна». Вона буде опублікована в офіційних виданнях. Прочитайте її
уважно. Вам може здатися, що подібне ви читали в інших програмах.
Можливо. Але те, що ми пропонуємо, – суть нашої роботи і політичних
дій тепер. Те, що пропонують наші опоненти, – лише «замануха», як
говорять росіяни. Пригадайте минулорічні гасла наших опонентів, котрі
сьогодні при владі: «Закон один для всіх», «Справедливість є, за неї треба
боротися», «Ліквідуємо депутатські пільги», «Країні потрібен…», «Хлопці не
будуть призиватися до армії з 2008 року», «Заощадження повернемо за два
роки»… Ви повірили цій брехні? Маємо тепер результат.
Ми не обіцяємо вам манни небесної. Попереду дуже складний
період порятунку і становлення держави. У владі повинні бути
досвідчені і відповідальні люди. У нас вони є. Підтримайте їх своїми
голосами!
Це потрібно не партії. Це потрібно вам.
Разом здолаємо руїну!
Олександр МОРОЗ
Голова Соціалістичної партії України
24.10.08
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Руки геть від української землі!
Рішення РНБО та ініціатива Кабінету Міністрів* щодо
термінового припинення мораторію на продаж землі сільськогосподарського
призначення – це заготовлений цвях у домовину української державності.
Це кінець надій на добробут громадян України.
Не розуміти значення цього кроку можуть лише пройдисвіти або
запроданці. Хоч владці розуміють, що творять.
Соціалісти України закликають усіх громадян виступити з протестом
проти такої сваволі. Не вдаючись до безлічі аргументів щодо злочинності
продажу землі, звертаємо увагу на те, що РНБО і Кабінет Міністрів в даному
випадку діють під диктовку світових фінансових кіл. Вони використовують
факт повної відсутності законів, які б могли регулювати найскладніший у
юридичному відношенні процес. Відбувається шахрайство подібне
відбиранню у народу прав на державну власність через ваучери. Йдеться про
обман і тієї невеликої частини селян, які б хотіли продати свої наділи.
Не випадково також вибраний момент світової кризи, повної
політичної, економічної та соціальної руїни в нашій державі. Це навіть не
продаж, це – віддача найбільшого у світі багатства в руки західних
фінансових тузів. З політичної точки зору, це зрада українського народу,
української держави.
Протягом багатьох років соціалісти заявляли: «Поки ми будемо в
парламенті – українська земля не продаватиметься!». Тепер зрозуміло, що
разом з реформуванням системи влади земельне питання було причиною
витіснення соціалістів із законодавчого органу. Злодій не хоче, щоб його
хтось піймав за руку.
Але зробити це може весь український народ!
Від Соціалістичної партії України
07.11.08
____________________

* Така була позиція прем’єра (Ю.Тимошенко). Теперішні (квітень 2016 рік)
заяви «Батьківщини» про недопустимість продажу землі – звичайна передвиборна
пропаганда.
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Шановні хлібороби!
Вітаю Вас із професійним святом!
В нинішній час про вас можна сказати: ви – надія України. Можна і
так: ви – остання надія України.
Шкода так звертатись у святковий день. Але обставини вимагають.
Над Україною нависла біда. На вимогу зарубіжних фінансових кіл
президент і уряд хочуть продавати вашу землю. Тим самим рятується не
гривня, не українське виробництво. Рятується порожній долар.
Влада не бореться з безробіттям. Влада бореться за бізнес і за владу.
Але результатом від намірів влади може бути величезне зселення
селян із землі. Буде втрата Україною її найбільшого і, можливо, єдиного
багатства. Буде підняття цін на продукти харчування у 2-3 рази.
Не допустимо цього!
Тому у святковий час звертаюся до вас із тривогою.
Тримаймося! Разом здолаємо руїну!

О. Мороз
11.11.08
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Из интервью информационному агентству «Голос UA»
- Очень интересна Ваша оценка результатов «помаранчевой
революции», по поводу завтрашней годовщины революции. Что
получилось так, как хотели, что не так?
Оценку этому явлению люди уже дали.
Майдан навсегда войдет в историю Украины как символ объединения
украинского общества в борьбе за свободу и права людей, как символ
надежды на то, что мы, украинцы, сможем стать гордым народом.
Тысячами и тысячами людей в те дни владело чувство сопричастности
к давно ожидаемым переменам. Не персоны на тронах, не люди на сцене
вдохновляли Майдан. Он высоко нес истинные человеческие ценности и сам
становился такой ценностью. Горжусь тем, что в те дни был с людьми, как и
тогда, когда Майдан зарождался в акциях «Украина без Кучмы» и
«Восстань, Украина!». И пусть ценности Майдана на нем и остались,
поскольку всенародным движением (как не раз бывало в истории)
воспользовались люди, не способные дорасти до его высоких идеалов,
влияние Майдана на общество сохранится. Оно не даст народу превратиться
в рабов.
Очень надеюсь на это.
Сегодня президент и премьер, которые пришли к власти
благодаря Майдану, пытаются его забыть. Они обещали каждый год
выходить к людям на Майдан и отчитываться о проделанной работе.
Однако… Пора платить по векселям доверия. А короли – голые.
Они боятся Майдана. Память о нем у людей становится политическим
приговором для них. Собрав Майдан, они еще раз убедились бы, что люди во
всем разобрались и не позволят им приватизировать символ и дух Майдана,
присвоить его высокие идеалы.
- В правильном ли направлении идет Украина? Какие ошибки
предыдущих лет можно выделить?
Украину ведут в направлении, противоположном вектору
Майдана. Вспомните его лозунги и призывы: «Бандитам тюрьмы!»,
«Разделить бизнес и власть!», «Не допустить узурпации власти», «Закон один
для всех», «Справедливость есть…».
Все, что делают авторы этих призывов, противоположно их
содержанию. К тому же, они пренебрегают Конституцией, законами, правами
людей. Они за европейский выбор через Азию прежних времен.
Ошибки ли это? В том-то и дело, что это суть нынешней власти.

21.11.08
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Не робіть бал на тризні!
Мій дід свого часу був чи не єдиним грамотним чоловіком у селі. Мав
рідкісно гарний почерк, мабуть, тому під час російсько-японської війни
(більше ста років тому) служив військовим писарем.
Дід любив каліграфію. Вів скупий щоденник, в якому записував дані
про погоду, господарські справи, сільські новини. Його записи періоду
розрухи після громадянської війни виділялися золотистим кольором, що не
тускнів, бо замість чорнила ним використовувався сік із дубових «кисличок»
(побачити їх може кожен весною на свіжих листках).
Деякі записи дід робив на чистих останніх сторінках «Псалтиря»,
читав старослов’янською мовою, пояснював онукам значення букв, роль
титлів та інших знаків. Там і зустрів я страшні за змістом фрази: «…1932 рік.
Був страшний голод. Люди людей їли».
Батьки про той період розповідали обережно, ніби крадькома. Та коли
збиралися рідні, сусіди, коли в розмовах оживав сільський родовід: хто коли
народився, в яке село дівчина вийшла заміж (чи хто з хлопців пішов у
прийми), то багато з цих історій обривалися «голодовкою» 32-33 років чи
схожим голодом 1947 року. З розповідей випливав побут лихих часів, гіркий
пошук чого-небудь їстівного (лободи, кори, калачиків, мерзлої картоплі),
моторошні історії людожерства. Сліди того горя видно було по стертих з
лиця землі хуторцях довкола села, по безіменних, без хрестів (не до них
було) горбиках на старому цвинтарі.
Звичайно, однією з причин голоду був сильний недорід 1932 року, але
дії влади, її запопадливих представників у селах довершували лихо. Не
випадково партійне керівництво радянської держави ще задовго до років
незалежності змушене було визнати вину сталінського режиму, стримано
оцінивши його злочини.
Коли два роки тому парламент розглядав проект закону про
голодомор 30-х, ні у мене, ні у членів фракції соціалістів не виникало
сумнівів щодо підтримки законопроекту. Одне, що не було враховано,
найперше, мною – суть дефініцій як підстави для наступних політичних
спекуляцій і диспутів. Каменем спотикання стало визначення «геноцид».
Наукові аргументи С.Головатого під час дебатів, напевне, були
переконливими. Але я і досі жалкую, що перед голосуванням не наполіг на
підтримці своєї формули: «Це було гірше геноциду». Таке визначення зняло
б підстави для формальних суперечок і відображало би зміст трагедії нашого
народу. Трагедії передбачуваної владою і посилюваної її свідомими діями.
Інакше як назвати цілеспрямовану політику проти життя власного народу?
Важливо підкреслити, що ми відредагували проект закону перед
розглядом у сесійній залі. Особливо це стосувалося норм, які підкреслюють:
не було етнічних чисток шляхом штучного голоду. Страждали всі: українці,
росіяни, поляки, євреї. Ясна річ, більше втрачало село, а там жили переважно
українці. Проте на цій основі робити висновок про антиукраїнство
тодішнього режиму не бачу ніяких підстав.
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Нинішній владі в Україні голод 30-х як знахідка. Політичний піар,
міжнародні контакти, клопоти СБУ, інформаційний супровід, виставки і
конференції… Берегти пам’ять про трагедію – свята справа. Але
спекулювати на цвинтарі, на пам’яті задля сумнівних політичних дивідендів,
та ще в умовах наростаючого безробіття, спустошених бюджетів сімей, тисяч
потерпілих від повені і кинутих напризволяще прикарпатців, в умовах
різкого скорочення народжування дітей і зменшення кількості населення
України – це схоже на святотатство.
Гріхи давні свіжих гріхів не закриють. І тих, і інших забувати не
можна.
21.11.08
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НЕ ДАМО УБИТИ ПАМ’ЯТЬ ПРО ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ
Заява Голови СПУ Олександра МОРОЗА
28 листопада 2000 року з трибуни Верховної Ради я заявив про
причетність до викрадення журналіста Георгія Гонгадзе вищих посадових
осіб держави – президента Кучми, голови його адміністрації Литвина,
міністра внутрішніх справ Кравченка.
Цей виступ на захист невинної людини, вбитої владою, призвів
вперше в історії України до багатолюдних громадянських протестних акцій –
«Україна без Кучми», «Повстань, Україно!», ініціатором котрих була
Соціалістична партія України. Коли до нас примкнули відомі нині міністри і
політики – це стало початком їхньої політичної кар’єри. Саме ці протести
створили умови, завдяки яким Віктор Ющенко в 2004 році зміг стати
президентом України.
За вісім років багато чого змінилося. Кілька фігурантів справи за
нерозслідуваними причинами пішли з життя. «Иных уж нет, а те – далече», сказав поет. Багато чого забуто навмисно. Забуті проголошені на Майдані
клятви і обіцянки розкрити вбивство і покарати винних.
Чергової річниці зникнення Георгія Гонгадзе 16 вересня цього року
тільки Соціалістична партія виступила з вимогами до влади пояснити, чому
тупцюється на місці розслідування стосовно замовників і організаторів
злочину.
Як і вісім років тому, із усіх партій тільки соціалісти виступають за
дотримання елементарних прав людини. Ми не наслідуємо моду, не брешем
нашим співгромадянам – ми не даємо і не дамо (!) забути про
відповідальність влади перед кожним громадянином за його життя і
благополуччя.
Сьогодні, на жаль, тих політиків, котрі багато років, знаходячись в
опозиції, робили собі імідж на смерті Георгія, в тому числі президента
Ющенка, прем’єр-міністра Тимошенко, міністра внутрішніх справ
Луценка, можна звинувачувати в причетності до спроби політичного
вбивства. Ці політики мають всю повноту влади в країні, повний контроль
над усими силовими структурами, але не роблять практично нічого для
розслідування найрезонанснішого і трагічного злочину в історії України.
Вони вбивають пам’ять про Георгія Гонгадзе. Немає навіть заяв про
наміри довести справу до кінця. Мовчання. Вони забувають, що тільки на
гребені хвилі народних протестів вони стали тими, ким є сьогодні. Вони
забули, що на Майдані 2004-го була одна реліквія – палатка Георгія
Гонгадзе. Вони віддали забуттю Майдан, а зараз зраджують свою совість. Це
не вбивство, але гріх не менш тяжкий.
В той короткий проміжок часу, коли у 2006 році я очолив Верховну
Раду, я наполіг, щоб парламент заслухав звіти всіх силових структур про хід
розслідування. Сьогодні у владі з цього приводу навіть ініціативи ніхто не
проявляє.
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Ми, соціалісти, не дозволимо забути про справу Георгія Гонгадзе.
Нам говорять: не треба ворушити минуле. Але це минуле не відходить в
забуття. Чи можемо ми вважати себе людьми, якщо очевидний злочин
проти права людини на життя будемо маскувати якимись «вищими»
інтересами? Вище цього інтересів немає! До тих пір, доки суд не поставить
крапку у справі успішного, чесного розслідування цього злочину, доки винні
не будуть покарані, його не можна списувати в архів!
Це – єдина гарантія того, що повторення подібних злодіянь не буде!

28.11.08

148

Коментар
з приводу проекту бюджету на 2009 рік
Урядовий проект бюджету на 2009 рік ставить безліч питань до
Кабінету Міністрів. На них навряд чи можна дати врозумливу відповідь.
Єдина відповідь, що не підлягає сумніву, зводиться до наступного: проект
кошторису держави авантюрний за змістом, що є закономірним
підсумком авантюрного управління економікою країни впродовж
нинішнього року.
Розрахунок базових показників бюджету не має під собою реальної
основи і в дохідній, і, відповідно, у видатковій частині. Причому він значною
мірою виходить з тих законодавчих норм, проекти яких ще не
розглядалися парламентом і на основі яких відповідно до Бюджетного
кодексу кошторис держави складати заборонено.
Видатки бюджету майже повністю зорієнтовані на споживання, а не
на розвиток, що жодним чином не враховує перспективи української
економіки, потребу створення робочих місць і, тим більше, не враховує
потреб розширення внутрішнього ринку – найважливішої умови боротьби з
кризовими явищами.
Можна лише уявити наслідки для громадян і юридичних осіб
завищення реальних показників динаміки ВВП і штучного зниження
показників інфляції. Тим більше, що реальні сімейні бюджети будуть
формуватися на показниках мінімальної заробітної плати, які менше
нинішніх і менше прожиткового мінімуму (розрахованому ще 8 років тому
з іншими цінами і тарифами). Таку соціальну політику уряду вже ближчим
часом відчують всі громадяни, особливо працівники бюджетної сфери,
пенсіонери, діти війни, всі ті, хто потребує соціальної підтримки.
Різке скорочення видатків на підтримку вугільної галузі,
агропромислового комплексу (власне, відмова від його підтримки), освіти,
охорони здоров’я (різке скорочення програм запобігання епідемії
туберкульозу і СНІДУ, допомоги хворим цукровим діабетом) розкриває
антисоціальну суть урядової політики.
Проектом не передбачено жодної копійки на програму переходу до
контрактної форми військової служби, що лиш додатково підтверджує
брехливість всіх передвиборних забов’язань політичної сили, яка обіцяла
забезпечити процвітання і «прорив» української держави.
Проект передбачає нічим не виправдану концентрацію в руках уряду
права розпорядження видатками бюджету, що давно не практикувалося в
Україні і свідчить про бажання керувати бюджетом в «ручному режимі»,
непрозоро, незаконно і виходячи лише з корпоративних інтересів.
Зовсім «обрізані» права місцевих рад при формуванні і використанні
бюджетів, що зайвий раз переконує в потребі прискорити завершення
реформи системи влади.
Складається враження, що уряд свідомо розкручує кризові явища, а
для покриття дефіциту бюджету планує створити величезну «фінансову
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піраміду» з нічим не захищених урядових цінних паперів, під яку
змушуватиме Національний банк випускати емісійні гроші. Як це відіб’ється
на цінах та інфляції, пояснювати не треба, як і те, хто із нинішнього та
наступних поколінь розраховуватиметься за такі авантюри.
Треба лише сподіватись, що парламент (не зважаючи на його склад) і
президент поставлять перепони для узаконення авантюристичної політики
уряду.

24.12.08
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Президенту Соцінтерну
Георгіосу Папандреу
Генеральному секретареві Соцінтерну
Луїсу Айяла
Керівникам партій-членам Соцінтерну
Шановні товариші!
Світове співтовариство не може залишатись байдужим до того, що, не
зважаючи на кардинальні переміни в політичній карті світу і в політиці
різних країн за останні десятиріччя, світ не став більш безпечним. Навпаки
з’явилися нові розподільчі лінії, нові джерела напружень, зняття яких
неможливе при застосуванні традиційних, малоефективних методів. Настав
час глибоко проаналізувати сучасні причини напружень і адекватні їм
способи усунення цих причин, роль урядів країн і політичних партій для
забезпечення миру і безпеки у світі. У Європі найперше, зважаючи на її
провідну роль у цій справі та на її історичний досвід. На те, що об’єднана
Європа повинна брати на себе відповідальність за розвиток ситуації в світі.
Вважаємо, що настав час скликати Європейську (або світову)
конференцію з питань безпеки і співробітництва на зразок Хельсінкі-75 з
тією відмінністю, що підсумковий документ (Декларація) такої конференції
мав би бути ратифікований парламентами усіх країн європейської
(принаймні) спільноти і стати нормою національних законодавств.
Іншими словами, вироблені на конференції правила співжиття (рівень
демократії, способи нейтралізації деструктивних явищ: расової, етнічної і
релігійної нетерпимості, тероризму тощо) стали би
універсальними,
обов’язковими для кожної країни і могли контролюватися існуючими або
новоствореними міждержавними інституціями (загальний зміст пропозицій
додається).
Оскільки мир і безпека у світі – один з основних предметів уваги
Соцінтерну та партій, що входять до його складу, було би доречним, якби
партії, їхні фракції в національних парламентах чи представники у владі
виступили з ініціативою щодо скликання такої конференції.
Відкладати розгляд цієї проблеми не можна. Це справа найперше
соціалістичних і соціал-демократичних партій, керівних структур
Соцінтерну, що відповідає природі наших партій і нашим стратегічним
цілям – миру і процвітанню народів, держав, усього світу.
Прошу розглянути.
Голова
Соціалістичної Партії України

О. Мороз
08.01.09

P.S. До листа додане обґрунтування (див. ст. 44-48).
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Голові Верховної Ради України
В.Литвину
Народним депутатам України
Шановний Володимире Михайловичу!
Шановні народні депутати!
Дискусія довкола закону про вибори на основі пропорційної
системи з відкритими списками свідчить, що представники всіх фракцій,
схоже, готові змінити виборчий закон. Проекти законів з цього приводу теж
засвідчують такі наміри.
Проте аналіз законопроектів і їх концептуальна відмінність, очевидно,
затрудняють знайти компромісне рішення, отже, прийняти новий закон.
Зокрема, проекти, що передбачають поділ України на 22 (36) округів при
зовнішній привабливості дають мало надій на те, що вони відкривають
можливості виборцю визначитись щодо конкретного кандидата. Треба лише
уявити, з якими труднощами зустрінеться виборець, якщо в кабіні для
голосування він розглядатиме бюлетень з більше, ніж сотнею прізвищ (по 5
кандидатів від більше 20 партій і блоків). Тоді весь алгоритм розподілу
мандатів зведеться до математичних дій з усіма випадковостями, а не до
вибору конкретних кандидатів.
В зв’язку з цим пропоную концепцію закону, в якому партійна
приналежність кандидатів і механізми мажоритарної системи поєднуються,
спрощуючи виборчі процедури.
1. Кожен суб’єкт виборчого процесу (партія або блок) подають до
ЦВК список своїх кандидатів у алфавітному порядку та в кількості, щодо
якої партія (блок) визначаються самостійно.
Цей список ЦВК розповсюджує в установленому порядку для всіх
виборчих комісій і дільниць.
2. Одночасно суб’єкт виборчого процесу надає ЦВК список із тих же
прізвищ, де кожен кандидат закріплюється за конкретним округом.
3. Передбачається створення 450 виборчих округів.
4. У виборчих бюлетенях в кожному окрузі буде знаходитись по 20-30
прізвищ (залежно від кількості суб’єктів виборчого процесу – партій чи
блоків) з даними щодо партійної приналежності кандидата.
5. За результатами голосування встановлюється кількість голосів,
поданих за партію (блок) як сума голосів, поданих за конкретних кандидатів
у всіх округах.
6. Якщо партія (блок) набирає в сумі процент голосів, що дорівнює
або більше прохідного бар’єру, вона бере участь в розподілі мандатів за
правилами, що використовувались при чинному законі.
7. ЦВК в межах кількості мандатів для партії (блоку) визнає
депутатами тих кандидатів, котрі забезпечили найбільше голосів за
відповідну партію. Таким чином, перевагу на виборах одержують
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кандидати, які більше підтримуються виборцями в конкретному
виборчому окрузі і представляють там свою партію (блок).
8. В окремих випадках може статись, що в деяких округах появиться
по два депутати, в деяких – жодного. Загалом це маловірогідно, але, якби
така вада і мала місце, вона менша порівняно з тим, що маємо тепер.
9. Можна розглядати різні варіанти щодо ідентифікації списків – з
«п’ятірками» і без них. Вважаю, що всіх кандидатів краще ставити в
однакові умови, аби депутати мали однаковий рівень легітимності.
10. Пропонована концепція дозволяє спростити задачу вибору для
громадян, оскільки блоки (наприклад, «національно-демократичних сил»,
«прибічників ринкових реформ», «лівий блок», «центристи»…) могли б
включати в свій склад представників різних політичних партій, сумарний
успіх яких залежав би винятково від потенціалу своїх кандидатів. Всі
розуміють, що жодна партія не одержить 450 мандатів, цієї кількості
вистачить в одному списку для авторитетних людей з різних, ідеологічно не
ворожих, партій.
11. Такий механізм виборів спонукав би політичні партії до
консолідації і об’єднання, від чого б виграло суспільство та держава.
Виграла би і кожна партія, бо вибори в такий спосіб обов’язково
підняли б на поверхню політичного життя і на керівні ролі в партії нових,
справді авторитетних людей.
*
*
*
Перекласти цю концепцію на мову закону не складає ніяких
труднощів, оскільки процедури виборів в пропонованому варіанті багато в
чому відповідають мажоритарній системі.

З повагою

О.Мороз
31.03.09
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Из интервью интернет-изданию «Полемика».
- Александр Александрович, в том, что Украина пострадала от
экономического кризиса гораздо больше, чем другие страны, виноват
Президент, премьер, мировая коньюктура?
Предпосылки кризиса у нас закладывались годами. Деформация
экономики вследствие мошеннической приватизации и сохранение новыми
собственниками тех производств, которые давали конкурентную на мировом
рынке продукцию первых технологических переделов (металл,
химические минералы, зерно, лес), ликвидация тех производств, которые не
дают резкого подъема прибыли (а это практически все машиностроение,
легкая
промышленность,
электроника
и
т.д.),
уничтожение
агропромышленного комплекса привели к угрожающему сворачиванию
внутреннего рынка, к полной зависимости украинской экономики от
экспорта и импорта. Свыше 60% ВВП в Украине до последнего времени
формировалось за счет экспорта сырья, а более сложное производство
примерно на 70% было импортозависимым.
Такая экономика крайне уязвима. Около десяти лет тому назад мы,
социалисты, били тревогу по этому поводу. Наши предложения, в частности
проекты законодательных актов, были не только заботой о сохранении
рабочих мест, они исходили из необходимости сделать отечественное
производство восприимчивым к продукции украинских предприятий,
сделать экономику сбалансированной. Но государство отдано на откуп
либеральным олигархам, ими сформированной власти, у которых на
первом месте стоит прибыль, а не стабильность общества, благосостояние
людей, социальные гарантии и другие признаки нормальной страны. Я уже
не упоминаю о доминировании на нашей территории эмиссионного доллара.
То есть предпосылки кризиса у нас были собственные. Нужен был
только толчок, чтобы они проявились. Толчок произошел, ремиссия
мировой экономики привела к обвалу украинской.
Виновата ли нынешняя власть? Безусловно. Она ведь ничего не
делала для развития собственного производства, усиления роли государства в
ликвидации экспортно-импортных перекосов. Более того, когда волна
кризиса стала захлестывать Украину, власть (я не разделяю ее институты, к
тому же она «монопольная, сплоченная», «гарантирующая стабильность и
процветание», - помните предвыборные тирады во время неконституционных
выборов – 2007?) ничего не сделала для смягчения удара кризиса.
Еще и потому я так отвечаю, что нынешнюю власть представляют
люди, совершившие антиконституционный переворот, разбалансировавшие
институты власти, уничтожившие, по сути, судебную ветвь, сделавшие из
правоохранительных
органов сыскное управление, а из разных
ведомств – «крыши» для дерибана бюджета. Получается, что хаос должны
преодолевать те, кто его породил. А без преодоления властного хаоса
совладать с кризисом нельзя.
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- Глубокий экономический кризис в Украине - это результат
неграмотного управления страной или спланированная акция с целью
переформатирования власти?
Некомпетентное управление страной – истинная причина глубокого
кризиса. Его воздействие на ситуацию лишь обострило противоречия во
власти, довело их до неприличия. Эти противоречия стали
дополнительным фактором кризиса. Природа их субъективна, а цель –
абсолютная власть.
Жаль, что субъекты нынешней свары во власти в контексте кризиса не
могут дать ответ на простой вопрос: а зачем им власть?
Боюсь, что у многих складывается впечатление о неадекватности
представителей власти. В качестве подтверждения моих слов – последние
телешоу под брендом «Свобода».
Ощущение такое, что их участники не доросли еще даже до
понимания и оценки сути происходящего. Они далеки от нужд людей,
судьбы сограждан им безразличны. Выступая в роли марионеток в абсурдном
спектакле,
они
обсуждают
«вторую
палату»,
пожизненный
представительский статус президента, второй транш МВФ (а куда, кстати,
ушел первый?), графики роста производства в феврале по сравнению с
январем (у нас половина января была выходными).
В стране беда, изба горит, а они играют в бирюльки, грея руки на
пожаре. Обидно за людей, которые наблюдают за этим представлением (хотя
создано оно не без их участия).
- Каков Ваш рецепт выхода из кризиса?
Мы в октябре прошлого года от имени партии обнародовали свои
предложения, которые по понятным причинам властью проигнорированы.
У власти иные интересы, она боролась… за власть. Помните рекламную
кампанию против «Укрпроминвестбанка», других банков? Ходили с
факелами вокруг цистерн с бензином. И кто ходил? Правительство. Оно
якобы защищало в руках государства «Днепроэнерго», другие объекты. Где
они теперь? Кто в условиях обвала фондового рынка хочет сбыть
«Турбоатом», «Укртелеком», украинские черноземы? Это не то, что не
по-хозяйски и неумно. Это преступно!
Наши предложения во многом перекликаются с мерами, которые
доказали свою эффективность в Европе с подачи европейских социалистов.
Это усиление роли государства в регулировании экономической жизни,
национализация нескольких системных банков, разворачивание дорожного
строительства, мостов, локомотивов (благо, «Лугансктепловоз» восстановил,
в основном, мощности). Это снижение налогов для мелких
предпринимателей, восстановление нормальных отношений с Россией и
другими соседями…
Говорю только о направлениях. Их проработка и реализация – дело
власти.
06.04.09
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РОЛЬ І МІСЦЕ ПАРЛАМЕНТУ
В РОЗБУДОВІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
(тези для круглого столу)
Що означає політична система? Це загалом форма суспільного
устрою, в якій знаходяться системи економіки, державного управління,
соціальна сфера, системи політичних партій і громадських організацій,
окремих галузей суспільного життя (освіти, охорони здоров’я, культури,
духовної сфери і т.д.).
Складові політичної системи повинні відповідати одна одній, бути
детермінованими, тобто взаємно обумовленими, і відповідати етапу розвитку
суспільства.
Так само зрозуміло, що процес становлення системи безперервний, її
загальну характеристику можуть дати найбільш помітні тенденції, напрямки,
за ознаками яких ми даємо оцінку системі, даємо назву устрою.
(Для країн перехідного стану розвиток складових системи
відбувається активно і суперечливо, бо кожна із складових несе в собі ознаки
попереднього періоду і не завжди переміни є прогресивними.)
Визначальними в політичній системі (в формі суспільного устрою) є
система відносин власності, виробничих і товарних відносин, загалом
економіки та державного управління. Коли розглядати їх в сукупності, то
можна дійти до висновку, що Україна рухається до капіталістичного
устрою, причому на етапі первісного накопичення капіталу.
Це регресивний шлях, він не має жодних перспектив для суспільства
і держави. Тим паче зовнішні фактори в умовах глобалізованого світу
ставитимуть перед Україною умови, що виходять із потреб світової
економічної системи. В умовах глобального розподілу праці і ресурсів це і
далі перетворюватиме Україну в сировинний придаток світової економіки, в
джерело дешевої робочої сили і територію збуту товарів (перш за все
споживчих). Ми це спостерігаємо сьогодні.
Ескізно про причини такої ситуації. За радянських часів в Україні
був лад державного капіталізму в економіці з великою кількістю
соціалізованих сфер суспільного життя (гарантії на працю, бюджетні системи
охорони праці, освіти, культури, соціального захисту і т. ін.). Основою такого
ладу була економіка, де засоби виробництва були усуспільненими через
права держави. Право на розподіл результатів праці, прибутку зокрема, теж
було за державою. При цьому не забезпечувалася економічна свобода
людини, яка мала би базуватися на трудовому характері власності і
товарних (всіх економічних) відносин.
Про послідовність забезпечення прогресивного етапу розвитку –
окрема тема. Вона – суть програми СПУ. Які при тому потрібно створити
умови і які причини нинішнього стану?
1. Роздержавлення і приватизація проведені злочинним шляхом в
інтересах обмеженої кількості людей.
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2. Переміни здійснювались спонтанно, без плану, цілі виставляли
зарубіжні радники, виходячи з потреб руйнування попереднього
соціально-економічного ладу.
3. Поєднання бізнесу і влади (як наслідок) стало абсолютним.
В процесах суспільних перетворень надзвичайно важливу роль
відіграє парламент, відповідно – його склад, що виробляє правила і умови
поведінки суб’єктів суспільного життя, розробляє найперше закони,
Конституцію, основні засади внутрішньої і зовнішньої політики.
Сьогодні парламент, в основному, складається із представників
партій, котрі політично виражають інтереси крупного капіталу, тому вони не
можуть здійснювати політику іншу, ніж ліберальну, тобто законодавчо
супроводжують інтереси великого бізнесу.
Політичні дискусії, які спостерігаються в парламенті, є, посуті,
суперечкою за більш вигідні владні позиції для задоволення корпоративних
(бізнесових) інтересів.
Вплив на внутрішню і зовнішню політику держави в таких умовах
можливий лише при наявності в парламенті (і у структурах виконавчої
влади) представників впливових партій, що відстоюють насправді інтереси
трудящої людини, тобто партій за означенням.
Ключовою проблемою для суспільства є розмежування бізнесу і
влади, тим самим – забезпечення повороту від ліберальної до соціальної
політики.
Шляхи для часткового вирішення цієї проблеми:
а) закон про вибори з відкритими партійними списками;
б) завершення політичної реформи, посилення ролі і функцій
місцевого самоврядування. (Про досвід європейських країн, традиції
демократії.)
Одна з головних цілей – підняти роль виборця і його відповідальність
як громадянина, розбудити ініціативу громад. В кризових умовах це
найбільш очевидні потреби.
Нав’язані сьогодні дискусії суспільству про недосконалість
Конституції, потребу «сильної руки», скасування недоторканості
депутатів тощо – це другорядні речі, якими маскуються наміри тих, хто
хотів би і далі використовувати владу як прикриття для зловживань
(використання переваг власності і можливостей розпоряджатися прибутком) і
безкарності.
Треба забезпечити баланс влад і їх відповідальність за доручену
ділянку роботи. Загальна схема: сильний уряд, сформований ВР;
стабільний парламент і створені можливості для самоврядування;
розумний президент з чіткими функціями.
При тому має діяти принцип: громадяни мають право робити все,
що не суперечить закону, органи влади і посадовці – лише те і в спосіб,
як передбачено законом.
Про технологію і організацію парламентської роботи:
- депутати і апарат;
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- фракції, коаліція;
- комітети;
- тимчасові комісії;
- планування законодавчої роботи;
- порядок підготовки законів, ініціатори;
- Рахункова палата, контрольні функції;
- вплив на кадрову політику;
- взаємодія парламенту і уряду, парламенту і президента;
- ВР і місцеві ради: в одному напрямку різними методами і з різними
рівнями компетенції;
- парламент і політичні партії.
Україна - перед початком тих суспільних перетворень, які відкриють
перспективу її громадянам, забезпечать добробут сім’ям і процвітання
державі. В основі перетворень – праця вільних людей.
15.05.09
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Припинити шаманство над Конституцією!
Сьогодні про напрямки розвитку української політики дають уявлення
не засідання парламенту чи уряду. Їх роль на себе взяли телевізійні ток-шоу.
І хоч там ніхто ні за що не відповідає, все ж із багатьох висловлювань,
відсіявши словесну полову, можна здогадатись про наміри дискусантів:
відверті чи потаємні. Особливо цікавими вони здаються в устах персонажів,
які мали би свої пропозиції висловлювати не тільки там, адже в державі є для
того спеціально відведені місця, визначена процедура, а владні посади
дискусантів ніби й не для шоу: президент, прем’єр, міністри, депутати,
банкіри… Та так уже повелося: відведені місця або пустують, або й там
лунає езопова мова, і допитливому обивателю теж потрібно напружувати
уяву, щоб збагнути, хто чого хоче.
А хочуть вони влади. Саме так можна узагальнити більшість
суперечок, бо дуже рідко там звучить щось конкретне про людські клопоти,
обтяжені кризою, безперспективністю та різною нестабільністю. Влади! така напруга пронизує атмосферу дискусій. І це вже не шоу, це – посправжньому, отже, не байдуже для всіх.
Кожна нормальна людина хотіла б, щоб влада займалася тими
проблемами, котрі стали очевидними: безробіттям, нестатками, непомірними
цінами, деградацією виробництва, моралі, недоступністю освіти, медицини…
Щоб не мирилася з корупцією, хабарництвом, неможливістю захистити
конституційні права громадян. «Кругом неправда і неволя…» – ніби про
нинішній час писав Кобзар. І чому б це? Адже ми «у своїй хаті» нарешті.
Очевидно, щось не так у нашій господі. Проте замість того, щоб
наводити лад, «старші» в ній тонуть у сварці. Від цього безкінечного
гармидеру, дивись, і хата, себто держава, розвалиться. Що «старших» міняти
слід – це вже всі зрозуміли. Заміна буде, але, що і як «нові» робитимуть,
варто подумати.
Що заважає українській владі бути ефективною? З численних шоу
можна зрозуміти: «заважають» Конституція, система державного
управління. За висловами президента, зміни до Конституції, внесені 2004
року, - причина усіх бід. Отже, до змін все було гаразд? Чому ж тоді люди
виходили на Майдан і майдани, якщо бажаний тепер В.Ющенку і високо
оцінений міжнародними експертами Основний закон України існував?
Та й сам новий президент користувався ним більше півтора року, тільки так
само, як і раніше, толку не було, а на обіцяній ним злагоді був поставлений
хрест корупційним скандалом і відставкою уряду. Це сталося всього за вісім
місяців після «перемоги помаранчевої революції» (так самі герої перемін
охрестили те, що зробили, залишивши на Майдані цінності, якими вже й не
клянуться, – стомилися лукавити).
Заважає Конституція і прем’єрці та її «каманді». Не такою вона
бачиться і опозиції чи тим, хто нею називається. Можливо, їм усім варто
прислухатися до попереднього президента (схоже, вперше цитую його
позитивно): «…не Конституція чи закони винні, а ті, хто їх не
дотримуються…», «…Україні потрібна парламентсько-президентська форма
правління». Правий Л.Кучма, було б так, як він тепер каже, може, не сталося
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б за його правління грабіжництва замість приватизації, не було б руйнації
села, прірви між статками небагатьох та злиднями більшості. А що
Конституція нині порушується тупо і безцеремонно, прикладів безліч,
частину їх можна прочитати в поданні комуністів на імпічмент В.Ющенку.
Імпічмента не буде – до демократії ми ще не доросли, але фіксація
об’єктивних підстав є, вона колись знадобиться.
Знову в ефір виплескуються видумки про те, що зміни до Конституції
«писалась на коліні», що за них «голосували руками і ногами», що «над ними
ніхто не працював», а погодились вносити зміни, «щоб не пролилася кров».
Все це аргументи від лукавого. Зміни готувалися більше чотирьох років
представниками усіх фракцій, свідчу про це як співголова тимчасової
спеціальної комісії. Деякі недоречності в змінах є. Наприклад, норма про
двоканальний порядок формування виконавчої влади, при якому двох
міністрів парламенту пропонує президент, він же призначає голів
адміністрацій за поданням КМ. Ці поправки внесли перед остаточним
голосуванням прибічники В.Ющенка за його наполяганням. Ним же, з 2002
року починаючи, разом з іншими тогочасними опозиціонерами підписано
кілька документів про реформу системи влади, яка за змістом є тією, що нині
критикується. Голосували ж так, як передбачено Регламентом (головуючий
В.Литвин може підтвердити), щоправда в пакеті із сумнівним законом, який
дозволяв В.Ющенку стати президентом. Сам він сьогодні каже, що не
голосував, раніше офіційно підтверджував, що голосував. Правда,
начебто «кнопка не спрацювала», але далі свідчить В.Ющенко, і він, і
фракція таким чином свідомо визначили свою підтримку реформи. Коли він
говорить неправду, відомо лише йому, хоч президенту так робити негоже.
Не голосувала і не підтримувала змін Ю.Тимошенко зі своєю фракцією. Вона
сподівалася стати президентом з безмежними і непідконтрольними
повноваженнями, опанованими на практиці Л.Кучмою теж всупереч
Конституції. А щодо натяків на кров, то вони є взагалі нісенітницею:
зобов’язання голосувати за зміни В.Ющенко підписав у нашій спільній угоді
6 листопада 2004 року, коли ніякої напруги іще не було. Правильність такого
кроку підтвердили і зарубіжні експерти – А.Квасневський, Х.Солана та інші,
виклавши своє бачення виходу з кризи в угоді, теж підтриманій В.Ющенком.
Таким чином, зміни до Конституції внесені свідомо, продумано, за
згодою переважної більшості депутатів і за процедурою, передбаченою в
Основному законі. Спекуляції з цього приводу треба давно припинити. А
приклад у цьому відношенні зобов’язаний подавати президент, однак він
раз по раз повертається до цієї теми, ніби шукаючи виправдання чи то
невмінню, чи то небажанню виконувати обов’язки вищого посадовця
держави.
Чи значить сказане, що в системі державного управління все гаразд?
Ні, звичайно. Реформу треба завершити, але тим ніхто не займається.
Йдеться найперше про другий етап реформи – про місцеву владу. Цей крок
відповідальний і складний. Його логіку викладено в проекті закону про зміни
до Конституції, позитивні висновки щодо якого давно зроблено
Конституційним Судом. Закон планувалося схвалити восени 2007 року.
Підозрюю, що авантюра з достроковими виборами в парламент затіяна
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була якраз для того, щоб залишити реформу на півдорозі, тримаючи
слабосильними сотню тисяч депутатів місцевих рад, підмінюючи
самоврядування нікому не підконтрольними, окрім В.Ющенка, органами
держадміністрації. Їх же проектом змін передбачається суттєво
реорганізувати, зокрема ліквідувати райдержадміністрації.
Докучливі балачки владців про європейський вибір – забавка для
простаків. У Європі, вважай, від середніх віків адміністрування
мінімізоване. Є самоврядування, де місцеві громади визначають, як їм жити,
розпоряджатися громадським майном та ресурсами, дбати про громадський
порядок і благоустрій, про розвиток шкіл, лікарень та інших установ,
виходячи з потреб людей, що проживають на відповідній території. З нашою
недореформованою системою управління в Європу пхатися не слід, такі ми
там зайві.
Днями відвідав кілька областей Західної України. В Снятині мені
подарували фотоальбом Василя Пилип’юка. Чудова робота майстра
підготована до 850-річчя міста. Відкриває альбом панорама Снятина. Він
нічим не поступається подібним містечкам Польщі, Чехії, Іспанії. З висоти
пташиного польоту. Але спустившись на землю, видно прозу сучасної
української провінції. Розбиті дороги і тротуари, фасади, що просять рук
штукатура, унікальна ратуша, яка зустрічає свій сотий рік не ремонтованою
через нульові субвенції з Києва. Подібне бачимо в Косово, Дубно, Літині,
Коростені, Фастові, Ніжині, Чуднові, Миргороді, Ізюмі, Каневі… Не
випадково називаю міста красиві, з цікавою історією, привабливі для
туристів. Їх багато в Україні.
Невже Віталій Беца, снятинський голова, не зміг би організувати
перетворення свого міста в прикарпатські Карлові Вари, якби у нього і в
міської ради були для того можливості? Ці можливості – в повноваженнях і
ресурсах, в порядку формування і витрачання бюджету, у впливі на
виробничу та іншу ділову сферу, на розстановку кадрів. Добрих п’ятнадцять
років ведемо балачки у владі про реформу бюджетного і податкового
законодавства, про нові закони, що стосуються суті самоврядування,
розпорядження комунальним майном і землею, спрощення процедур для
початку підприємницької діяльності, розвитку кооперації і орендних
відносин. І… тупик. Чому? Тому, що потрібні перетворення блокуються
голим адмініструванням, закостенілою архаїчною системою державного
управління. Вона глушить, убиває ініціативу громад, намагаючись виконати
хіба що одну функцію, - забезпечення «потрібного» результату на виборах
президента. Через те, що він їх єдиний «начальник». Той «начальник», який
не може знати ні ділових якостей керівників адміністрацій, ні важливих
проблем територій, ні шляхів їх розв’язання, бо це неможливо охопити одній
людини, а тому величезна влада передається в руки його величності
Чиновнику.
Ще гірша ситуація в районній і обласній ланках державного
управління. На пальцях можна перерахувати територіальні одиниці, де
голова адміністрації і голова ради працюють злагоджено, не з’ясовуючи, хто
старший за посадою. А відповідь проста: старший той, кого обирає народ, а
не той, кого призначають «зверху».
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Навмисне не згадую про сільські ради, про тисячі подвижників – голів
сіл. У них, крім власного авторитету, немає практично ніяких можливостей
іти назустріч потребам своїх виборців, тим паче що юрисдикція сільрад
обмежується лише територією сіл. Даремно прем’єр закликає голів сіл
«грюкнути кулаком по столу чиновника»… З того жесту тільки звук і
залишиться та ще черговий візит контролюючого органу або прокурорського
посланця.
Надмірна централізація влади і адміністративна система –
середовище і одна із причин корупції, хабарництва, поборів. Ці виразки
роз’їдають державну систему, нищать залишки віри у справедливість. В
сутності своїй вони – зло, що повинне каратися за законом. Але в сотню раз
більшим злом є пристосування цієї системи до розкрадання бюджетних
коштів. Чи йдеться про збирання податків, повернення ПДВ, чи про
закупівлю медикаментів або інших товарів для суспільних потреб, чи
бюджетне інвестування будівництва, чи використання коштів для ліквідації
наслідків стихійного лиха (як минулого року в тому ж Прикарпатті), там
повсюдно присутній кримінальний здирник, в якого система державного
управління на побігеньках і разом з яким вона переполовинює бюджет,
через ціни і тарифи «чистить» кишені громадян.
Мені нерідко заперечують: хіба можна владу передавати нинішнім
місцевим радам? Там і досвіду немає, а скільки відомо фактів зговору,
підкупу, особливо при виділенні земель! Це так. Але так буде до тих пір,
поки громада не контролюватиме виборні органи, своїх висуванців. А
контролюватиме, отже, і підбиратиме тоді достойних, здатних щось реально
робити для своїх громад. Сьогодні виборець не несе відповідальності за своє
голосування, бо йому байдужі підсумки виборів. Хто не прийшов би у раду
чи виконком, він мало впливатиме на переміни: ні прав, ні можливостей у
нього немає. А коли такі права і можливості з’являться, тоді виборець
думатиме, кого варто підтримати своїм голосом. І питатиме з обранця, якщо
той не справлятиметься зі своїми обов’язками.
Зміна психології виборця, перетворення його в громадянина – це
один з найважливіших наслідків децентралізації влади, підвищення ролі
і статусу місцевого самоврядування. «Владу – місцевим громадам» - не
лише передвиборне гасло соціалістів, а і зміст реформи системи влади,
потрібний крок до європейської моделі управління.
Переміщення влади під контроль громадян сприяє вирішенню ще
одного завдання, важливість якого нині відчувають усі. Мова про
розмежування бізнесу і влади. Чим більша концентрація влади, чим
більші ресурси і бюджетні потоки зосереджуються в структурах
управління, тим привабливішими ці структури будуть для бізнесменів,
тим ліберальнішою і антисоціальною, отже антиконституційною, буде
економічна політика держави. Примітивні аргументи про намагання
ділових людей прикрити недоторканістю свій бізнес – демагогія і фіґлярство
перед довірливим обивателем. У нас, скажімо, чотириста бізнесменів
користуються імунітетом. А скільки їх в Україні? Чому ж відсутність у решти
прикриття недоторканістю не ставить їх перед правосуддям? То, можливо,
вони не злочинці? Можливо, імунітет їм ні до чого? Можливо, контролюючі,
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фіскальні та інші державні органи, в тому числі місцеві, – нездорові? Хто
вивчав ці та безліч інших обставин, щоб не підмінювати необхідну
аналітичну та управлінську діяльність низькопробними спекуляціями про зло
імунітету? І галасує про нього найбільше той, у кого руки нечисті, або ним
затурканий обиватель. Бізнесмен прагне влади, бо вона в умовах
централізації і, відповідно,
адміністрування – інструмент для
задоволення власних чи корпоративних інтересів. Його прагнення влади
тим і пояснюється, а розосередження і підконтрольність влади робить її не
привабливою для бізнесу. Зате тоді вона краще служить людям і державі.
Інший засіб розмежування бізнесу і влади – вибори з відкритими
партійними списками. Зміст потрібного закону соціалісти пропонували
парламенту ще сім років тому. Нас ніхто не підтримав. Тепер кожна фракція
на свій лад дружно агітує за такий закон. Складається враження, що в тому
хорі, резонансу набирає нота несприйняття відкритих списків. В цьому
випадку, можливо, президенту варто подати свій проект, нехай парламент
продемонструє вірність засадам демократії. Можу запропонувати просту і
надійну концепцію такого закону, депутатам вона надіслана кілька місяців
тому. Вона така: партія (блок) висуває 450 кандидатів. Вони закріплюються
з’їздами за конкретними округами і ведуть там агітацію. Депутатами (в
межах загальної, здобутою партією квоти) стають ті, хто зібрав на
підтримку партії найбільшу кількість голосів виборців, незалежно від
номера в списку кандидатів. Це змінює механізм виборів, робить прозорим
для виборця бюлетень із 20 – 25 прізвищ, проводить до парламенту людей,
які справді користуються довірою громадян і їм будуть підзвітні. З іншого
боку, це об’єктивний і природний спосіб зміни політичних еліт, їх
оновлення.
Все, що тут пропонується, не потребує радикальних змін в
Конституції, а вимагає лише завершення давно розпочатої процедури. Чому
ж тоді так часто звучить з екрану чергова пропозиція про конституційну
реформу? Одному потрібен двопалатний парламент. Другому – реальна влада
у президента, щоб він «не тільки нагороди роздавав та інколи користувався
правом вето». Третім кортить вибори президента провести в парламенті і
зробити яловими повноваження його або прем’єра (залежно від того, хто до
чого прицінюється). Четвертому бачиться Конституція з надмірно
деталізованим порядком здійснення влади. П’ятому хочеться гетьманства, та
щоб зміни до Конституції народ вносив сам, на референдумі, під
диригуванням призначених поводирів. Закриваються очі на статті
Конституції, де написано, коли і з яких підстав проводиться референдум і на
відсутність закону про референдум.
А що від тих варіантів матимуть народ і держава? Чи нація, як любить
висловлюватися В.Ющенко, на свій лад формулюючи давно відому
дефініцію? Адже за різними проектами проглядається індивідуальний інтерес
розробника. Одначе, Конституція досягає своєї ролі тоді, коли вона
передбачає інтерес громадянина, суспільства і держави, себто загальний
інтерес, а не потребу окремого інституту влади чи окремого посадовця.
Може, варто припинити ритуальні шаманські танці і супутні скандали
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довкола Основного Закону? Адже він живий, чинний. Його найперше треба
знати і, безумовно, дотримуватися.
В підсумку зазначу, що замість зайвих дискусій потрібно зробити
наступне:
- прийняти зміни до Конституції, що стосуються місцевого
самоврядування і судової системи;
- ухвалити близько трьох десятків законів, що деталізують суть
перемін;
- прийняти терміново закон про вибори до парламенту з відкритими
списками;
- переглянути закон про місцеві вибори, орієнтуючись здебільше на
мажоритарний принцип;
- законодавчо врегулювати потребу погодинної оплати праці,
повернути землі конституційний статус загальнонародної власності,
посилити роль держави в поліпшенні добробуту співвітчизників;
- схвалити засади внутрішньої і зовнішньої політики, щоб країна
розвивалася у вибраному напрямку і припинилися сварки про суб’єктивне
бачення перспектив (НАТО, ЄС, єдиний економічний простір, мова, історія,
церква, Чорноморський флот…).
Це програма дій для всіх інститутів влади, дій реальних і вкрай
необхідних. Вони забезпечать ясність у політиці. А ясність – гарантія
стабільності, довіри людей до влади, забезпечення конституційних прав і
свобод громадян і, зрозуміло, обов’язкова умова подолання існуючої кризи.
Ті, хто здійснять такі кроки, увійдуть в історію державотворцями. Це
не пафосні слова, це назріла потреба, яку мають усвідомити і політики, і всі
громадяни.
Запасу часу практично не лишилося. Треба від шоу перейти до дій.
Щоб не запізнитися назавжди.
Голова Соціалістичної партії України
11.06.09
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З інтерв’ газеті «По-українськи»
Таємні переговори між БЮТ і ПР
Те, що переговори велися давно і, власне, безперервно, сумнівів не
викликає. Їх таємничість штучна.
Потреба переговорів об’єктивна, бо йдеться про бізнесові інтереси, які
в Україні забезпечуються владою (а влада переважно, на жаль,
забезпечується бізнесом). І одна, і друга сили, такі ж як і НУНС (у
різновидах), Блок Литвина – це політичне оформлення промисловофінансових груп. Оформлення, а суть його – бізнес. Він в період наш –
докапіталістично-феодальний – керується невеликим арсеналом варіантів:
або стрілятися, або домовлятися. Тому переговори – процес природний,
менш ризиковий для сторін, хоч від інтересів суспільства однаково
віддалений.
Переговори притому – спосіб змагання, де призом є влада, більша і ще
більша влада, тим самим – надійніший бізнес (за обсягами, секторами,
преференціями - за прибутковістю). Така мотивація стимулює переговорний
процес, пояснює, чому після роздратованих реплік з боку відомої жінки її
речник з парламентської трибуни позитивно реагує на заяву В.Януковича, бо
розуміє, що шукати домовленостей доведеться все одно.
Нехай шукають. Хоч краще було б, якби це робилося за межами
інститутів влади.
Сьогодні чути коментарі, мовляв, В.Янукович тепер «кинув»
Ю.Тимошенко за те, що вона його «кинула» півроку раніше. Все це відносні
речі: і «кидали», і «кидатимуть» не раз. Без розмежування бізнесу і влади
політичної стабільності добитися не можна. Така природа капіталу,
особливо спекулятивно-торгового (аби не сказати: кримінального). А він
такий переважно представлений в нинішньому уряді, де боротьбу «за
трубу» видають державною політикою, турботою за народ. Від цієї
«турботи» у людей уже зашпори заходять, а вони ж іще не знають
справжнього стану соціально-економічної ситуації в країні і, відповідно,
власних перспектив.
Ситуація засекречена. Але аналітики з ПР її легко читають. Тому
рішення В.Януковича прагматичне* – навіщо одягати на шию хомут чужих
гріхів? Навіщо одержувати владні повноваження з чужих рук, якщо їх і без
того можна мати? Це я стосовно домовленостей перед змінами в
Конституцію, стосовно обрання президента та інших речей.
Мені вже доводилось говорити, що широку коаліцію БЮТ і ПР могли
створити, і це не була б «малоросійщина» (за словами В.Ющенка). Це була б
нормальна реакція парламенту на не зовсім нормальне голосування виборця
через повністю ненормальні (антиконституційні) вибори 2007 року, затіяні
нинішнім главою держави. Тепер він сам пожинає наслідки здійснених
ним же авантюр. Здійснених при настирливому провокуванні з боку
__________________

* Янукович і Тимошенко вели переговори про реалізацію задуму – вибори
президента в парламенті. Така новація населенням не підтримувалась. Тому Янукович
зорієнтувався: нащо ризикувати, якщо при провальній політиці уряду і президента у
нього є очевидний шанс виграти наступні президентські вибори.
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Ю.Тимошенко та інших, котрі тепер звинувачують президента у зраді. У
зраді – кого і чого? Якщо один одного, то це їх звичайна поведінка, якщо
зрада народу – то це не зрада, а властиве їм обдурювання людей. Зрада – це
дія проти сумління, а вони не знають що те слово означає, бо за
принципами моралі ніколи не діяли.
Широка коаліція – один з можливих і конституційних варіантів.
Природних варіантів. А от справжні мотиви створення такої коаліції, якщо
вірити багатьом публікаціям та висловлюванням представників двох таборів,
це небезпечна гра, це загроза для держави, це вбивство демократії. Те, що
В.Янукович (нехай навіть з прагматичних міркувань) зупинився в цьому
процесі, є його позитивом. Йдеться тут не стільки про вибори президента
парламентом, цим парламентом (!), більше йдеться про двотурові вибори,
імперативний мандат та інші сутуативно-кон’юнктурні, глибоко реакційні
речі.
Я давно знайшов відповідь на питання, котре щораз виникає перед
черговими політичними кампаніями: чому предметом дискусії завжди стає
Конституція, чому в суперечки намагаються втягнути громадянство?
Відповідь проста – владці не мають чим пояснити свою нездатість
керувати. Які претензії до Конституції вони можуть пред’являти, якщо
за Основним законом вони не діяли?! Не Конституція винна у владному
безладі, в інтригах, жахливій корупції, хабарництві, здирництві і безправ’ї
людей перед владцями. Хіба Конституція винна в тому, що розграбовані
багатства України, що розтягують найбільше її багатство – землю, що люди
продуктивного віку пішли наймитами по світу, стали прислугою в інших
країнах?
Ні, не Конституція винна. (Дивує мене в цьому відношенні позиція
Л.Кравчука.) Винні ті, хто її порушує. Нас не може не турбувати, що майже
всі, хто бачить себе наступним президентом (саме так, а не кандидатом в
президенти), на перший план ставить потребу зміни Конституції. «Під себе»,
звичайно. Тому виборець правильно зробив би, якби голосував проти всіх,
кому нинішня Конституція муляє. Адже треба лише зробити невеликий крок,
завершити реформу, розпочату в 2004 році, перенести владні повноваження
на місця, під контроль громадян, ліквідувавши інститут нинішніх
держадміністрацій. Це європейська модель влади. А запровадити її міг би
ще нинішній склад парламенту і є ж висновки КС на відповідний закон про
зміни до Конституції. Розміркування про те, що зміни треба вносити
стабільним лише парламентом – це лукавство. Стабільний парламент
підпорядкований якійсь політично-бізнесовій силі, напише норми
Конституції «під цю силу», тобто супроти інтересів народу. Сподіваюсь,
цього пояснювати не треба.
А нинішній парламент через вагання і невпевненість його суб’єктів,
здатний був би проголосувати за зміни, які не дозволять комусь вирізнитися з
особливими повноваженнями, заодно посилюючи права народу, права
громадянина. Так діяв парламент у 1996 році, ухвалюючи Конституцію
всупереч волі президента. Так діяв у 2004 році, остерігаючись (і не без
підстав) загрози диктатури.
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Схоже таке ставлення до конституційності влади не було предметом
«таємних» переговорів. А жаль.
Президентська виборча кампанія.
Можливість проведення дострокових виборів до парламенту.
Президентська виборча кампанія відбудеться в строк. Видно, що це
буде в січні наступного року. Фігуранти переговорів вже названі, фаворити
соціологами і «соціологами» визначені. Що тут коментувати? Просто деяким
претендентам варто ходити з оглядкою вже тепер – занадто брудною буде
кампанія. Кажу так, бо знаю, з ким доведеться мати справу.
Краще було б, якби одночасно проводилися і парламентські вибори.
За законом про відкриті партійні списки. Ви помітили: як тільки появилася
перспектива просто поділити владу, відсторонивши від того її джерело –
народ, так і розмови про відкриті списки зникли.
Давайте почекаємо кілька тижнів. Якщо ВР не прийме хоч будь-який
закон про відкриті списки, значить парламенту у нас таки немає.
Економічна ситуація в країні.
Економіка в занепаді. Не хочу долучатися до вбивчих коментарів
вітчизняних та зарубіжних фахівців. Та якою вона могла бути, якщо
економічну політику формують ті, хто не знали (і знати не хочуть!)
виробництва? Ті, хто знається на шулерстві періоду першого
накопичення капіталу, на крадіжках, «відкатах», «доїнні» бюджету.
У нас є стільки талантів, стільки готових до впровадження розробок!
Але кому вони треба, якщо владу здійснюють звичні до шахрайства, котрим і
без новацій непогано? А стане погано – знайдуть собі місця за кордоном.
Слава Богу, і родинні підстави у багатьох є, і «запас про чорний день» вони
заготували.
Щоб не аналізувати економіку, придивіться до маніпуляцій з
курсовою політикою і «захистом» грошової одиниці. Це ж треба
додуматись, щоб уряд долучився до всесвітньої афери, розпочатої
фінансовими колами Заходу, за якою в Україну влилися величезні валютні
споживчі кредити. Їх брали комерційні банки. Тепер уряд добивається
траншів МВФ, щоб рекапіталізувати комерційні банки. Скажу простіше:
щоб комерційні банки ці доларові ін’єкції повернули за кордон (те ж зробили
із багатомільярдними вливаннями з бюджету причому не в систему, а в
окремі банки, що дає підставу говорити про астрономічні «відкати» для тих,
хто приймав рішення, – така в Україні практика), в результаті борги
комерційних банків та інших структур стануть державним боргом, себто
боргом кожного громадянина. На сьогодні і на майбутнє.
І – ніяких інвестицій в реальну економіку у виробництво, для справді
захисту країни.
Отака у нас влада. Такий уряд. Власне, такий, який приведений до
влади… народом.
Чи розуміють це люди, ті, що голосували у 2007 році за брехливі
солоденьки обіцянки? Не певен. Але перед наступними виборами думати є
про що. Кожному.
12.06.09
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Коментар для ЗМІ
Більшість політиків нарікають, що зміни до Основного закону
2004 року привели до проблеми балансу між гілками влади
А яка Конституція заважала Кучмі побудувати нормальні стосунки з
парламентом? Тоді весь час був скандал за скандалом і з урядом, і з Радою.
Практично щороку мінялися уряди. А Конституція була та, якої прагне
В.Ющенко. Якщо людина "тягне" на президентську посаду за світоглядом, за
баченням перспективи, має відповідальність перед суспільством, то повинна
дотримуватися Конституції. Але ж Конституцією президент не керується. То
як може заважати те, чим ви не користуєтеся? В. Ющенко топтався на ній
стільки разів. Він же досі продовжує призначати виконувачів обов'язків голів
облдержадміністрацій. В нього ж немає таких повноважень. Або втручається
в роботу судів. Таким людям будь-яка Конституція заважатиме.
Навіщо БЮТ і Партія регіонів писали Конституцію, якщо
високопосадовці нею не керуються?
Треба було збудити інтригу, бо вже немає про що говорити. Водночас
домовлялися, щоб владу, яка і так сьогодні в їхніх руках, краще поділити. І
щонайменше на два роки відсторонити людей від їхнього конституційного
права. По суті, бізнес домовлявся з бізнесом. Прикидали, хто чим буде
володіти.
Що все ж таки завадило прем'єрці і лідерові Партії регіонів
створити союз?
Таку владу не визнали б у Європі й світі. А влада має бути з
достойним обличчям. Крім того, думаю, в ПР прикинули: навіщо з чиєїсь
подачі отримувати посаду президента, якщо її можна одержати при
підтримці народу? Навіщо визначатися стосовно сфер впливу, якщо можна
без партнерів всім розпоряджатися? Отож, заявили: це шахрайство, такого не
можна допускати.
А можуть взагалі Янукович і Тимошенко об'єднатися? Просто
"заради спасіння України"?
Можуть. Якщо відкинути слова "заради спасіння країни". Вони
тут зайві.
Мене дивує позиція Кравчука, який ще кілька років тому говорив:
«Дайте повноваження Кучми ангелу - і завтра в нього виростуть роги». А
сьогодні він за зміни до Конституції. Та ми 2004 року зробили лише півкроку
до європейської моделі управління. Крок незавершений, бо Ющенко весь час
озирався на попередні повноваження президента і не хотів голосувати в
парламенті. Хоча говорив, що лінія його політсили - голосувати "за".
Тоді Ю. Луценко з фракції СПУ «подсуетился» під В. Ющенка теж за
першим разом не голосуючи за зміни. Довелось йому підказати кілька
делікатних слів…
Кравчук весь час підтримував мою лінію і Конституцію треба
виконувати, а не змінювати. А якщо й змінювати, то згідно норм тієї ж
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Конституції. Люди на майбутніх виборах мають голосувати проти тих, хто
закликає змінювати Конституцію, проти продовження нинішнього рейваху.
Але ж при сьогоднішніх політичних лідерах ситуація не
зміниться. І надалі буде протистояння між прем'єром та президентом...
То може треба змінити цих людей, а не Основний закон? Інакше
виходить, що ми робимо так, аби їм було вигідно. А Конституція ж для
держави пишеться.
От на різних ток-шоу говорять: хіба ж цей парламент в змозі змінити
Конституцію? Ні. Потрібно, щоб був стабільний парламент. Та ні! Якраз при
нестабільності парламенту вносяться потрібні народу і державі зміни до
Конституції. Ми в 1996 році, наприклад, прийняли Конституцію, всупереч
волі президента, коли ситуація була вкрай нестабільна.
2004 рік. Знову колотнеча. Але з огляду на майбутні президентські
вибори кожна фракція має свій інтерес. Кожен не впевнений остаточно у
своїх силах, кожен остерігається. Вирішили так, щоб не було боязно нікому,
корисно для країни. Проголосували. І сьогодні можна внести невеликі зміни.
Це зміни, які стосуються місцевого самоврядування, дати більше влади на
місця.
Хіба це вигідно політичним лідерам?
Ні. Централізація влади – це корупція. Хіба сьогоднішня мотивація
поведінки тієї ж Юлії Тимошенко чи інших пов'язана з інтересами держави?
Що означає, наприклад, в одних руках тримати систему закупівель або
повернення ПДВ? Це дерибан, відкати, це колосальні хабарі!
За кордоном надрукували порожніх папірців і через Міжнародний
валютний фонд вкинули нам. Під гарантії уряду. А ще від уряду через
державний банк виділяються окремим комерційним банкам гроші. На
рекапіталізацію. Банки розрахуються із зарубіжними кредиторами. А
комерційний борг стане державним. Якщо так далі підуть справи, то до кінця
року держава влізе на зовнішній борг за 100 мільярдів доларів. Що це за
політика? Ю.Т. каже, що рішення уряду було «по совісті». Знайшли три
банки і виділяють їм гроші. По-перше, в казні грошей немає. Це емісійні
гроші. По-друге, якщо не фінансується система, а окремі учасники, то це
означає, що кожен домовлявся. Тепер у когось є гроші на вибори. Бо з 40
мільярдів зробити "відкат" на два-чотири мільярди неважко. Майстри є.
Гроші є. Але як довіру людей повернути після всього?
А при чому тут люди? Жіночка так гарно говорить, свята невинність.
Ще й заплетена коса. Ще «й на очах бринить сльоза». При чому тут
рейтинги? Є виборчі комісії, протоколи, домовленості. Є виборці, які по 500
гривень отримували за голосування в Києві. Все залежить від масштабів
грошей.
В Тимошенко є шанс стати президентом?
Шанси є у всіх. Але на чолі держави не може бути людина, яка
приплакує, приплескує або прибріхує, власне – притворяється.
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Як розділити повноваження президента, прем’єра та парламенту,
аби всі вони злагоджено працювали?
Візьмімо, текст, наприклад, Конституції Франції і напишемо, що це
Конституція України. У нас буде те саме, що відбувається сьогодні.
Кожен бачить Конституцію під себе і йде «рятувати народ» через
зміни до Основного закону. Народ може збараніти, адже стільки месій
одночасно витримати нереально. Один у позаминуле століття тягне – в
трипільську культуру, інший – у диктатуру, інший – ще кудись. Я тричі брав
участь у президентській кампанії і жодного разу не казав, що треба
змінювати Конституцію. Це ж справа не президента. Закон має працювати, і
це треба забезпечити. Головне, щоб попереду твого інтересу був не долар, а
перспектива народу і держави..
От і в нас зараз Тимошенко пропонує Україну зробити
парламентською республікою
У 2006- 2007 роках її позиція змінювалася тричі. Все залежало від
того, де вона себе бачила. Якщо є шанс бути президентом, то вона виступає
за посилення повноважень президента, якщо є шанс стати прем’єром, то всі
повноваження йому. До речі, і в Кучми таке було. Ю.Т. заявляла: "Хочу бути
прем’єром з повноваженнями президента". Інколи відвертість дає змогу
зрозуміти думки чи наміри.
Чому зовсім нещодавно Тимошенко домовлялася з Януковичем,
щоб залишитися прем’єром, а за кілька днів оголосила, що йде на
президентські вибори?
Тимошенко розуміє, що не залишиться прем’єром. Сподіваюся, що й
президентом не стане.
Вибори президента будуть у 2010 році, а парламентські – 2012.
Тому Тимошенко зможе й далі залишатися прем’єром. Хіба що
наступний президент оголосить дострокові парламентські вибори…
А чому їх Ющенко зараз не оголошує? Адже сьогодні є усі законні
підстави. У 2007 році він чотири укази видавав неконституційні і вибори
відбулися.
Тоді основні гравці домовилися...
Справа не в домовленостях. Закон повинен діяти. Тоді, в угоді, я
виписав формулу захисту Ющенка від звинувачень у порушенні Конституції.
Я захищав авторитет не його, а інституту президента. Хто ж знав, що із
семи пунктів угоди тільки один буде виконаний – дата парламентських
виборів. Поки всі не навчаться виконувати Конституцію, доти буде безлад, не
буде порядку у державі і поваги до закону.
На підставі чого Ющенко може зараз оголосити дострокові
парламентські вибори?
У парламенті немає конституційної більшості – коаліції фракцій. Я
сам писав ці норми в Конституції, що мені може пояснювати Конституційний
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суд? Він говорить, що об’єдналися три фракції і формально склали 226
голосів. Але із них 115 – проти об’єднання. Виходить, немає коаліції. Це
означає, що уряд – нелегітимний, і треба проводити або переформатування
коаліції, або оголошувати дострокові вибори. У нас цікавий склад уряду. Там
лише міністр комунального господарства Кучеренко та міністр транспорту
Вінський працювали на виробництві. А майже всі – не фахівці. Вони ні разу
не закривали наряди, не уявляють, що таке виробництво, як людині
вижити за рахунок зарплати, як утримувати сім’ю. Справді, не уряд, а
“каманда». Можливо, це звична для Ю. Тимошенко ситуація, зважаючи
на її «трудову біографію», про яку краще розповіли б дніпропетровці,
знайомі (при допомозі ЮВТ з неліцензійною відеопродукцією), розповіли
б партнери її газового бізнесу. Щоправда, одні «сидять» в Росіїї, а її
«шеф» - все ще у США. Сама ж Тимошенко іще у кріслі прем'єра.
червень 2009
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З інтерв’ю газеті «ГОЛОС УКРАЇНИ»
Чому Конституція 1996 року приймалася в доволі екстремальній
ситуації?
В роки незалежності в Україні ситуація була завжди екстремальною.
Створювали її ті, хто прагнув абсолютної непідконтрольної влади (в даному
випадку це був президент Л.Кучма) та ті, хто ладні були владі
прислужуватись (на той час така роль особливо характерною була для
«національно-патріотичних сил», зокрема для Руху).
Після прийняття нав’язаного Л.Кучмою Конституційного договору
(близько 240 депутатів підписали його, і договір вимушено став юридичним
документом) минав рік. Спливав визначений термін для підготовки
Конституції. Президент намагався провести свій варіант Основного закону,
який, по суті, юридично освятив би диктатуру. У березні 1996 р. парламент
відхилив цей проект. Для схвалення іншого, розробленого в парламенті,
потрібно було залучити до голосування фракцію комуністів, у яких було
тоді близько 120 голосів. Національно стурбовані і просто залежні від
Л.Кучми намагалися не допустити комуністів до участі в
конституційному процесі, щоб погодивши прийнятний для себе варіант 226ма голосами, винести його на референдум. (Так було передбачено в
Конституційному договорі, якщо 300 голосів не набиралось.) Цю задумку
вдалося зламати на початку травня, і далі робота над Конституцією пішла за
регламентною процедурою.
На кінець червня вже було проголосовано 47 статей Основного
закону конституційною більшістю. Мій розрахунок був на те, що до
середини липня Конституція буде прийнята. Розуміючи, що диктаторські
повноваження у Л.Кучми вислизають із рук, він і його оточення вдалися до
порушення договору, був оголошений референдум на початок вересня,
пропонувався людям відхилений раніше реакційний варіант. (Про нюанси
цієї афери та протидію їй можна прочитати в книжці О.Мороза «Про землю,
Конституцію і не тільки»*.)
Заслін афері поставили депутати, протягом доби погодивши не
з’ясовані раніше позиції в Основному законі. Конституція одержала найвищу
оцінку експертів у нас і за кордоном. Вважаю, цей день був злетом
парламентаризму і демократії в Україні. Пишаюсь, що мав до того
безпосереднє відношення.
Що, на Вашу думку, варто було змінити в Конституції 1996 року?
Конституційної ночі до Основного закону внесено близько
восьмидесяти уточнень, які стосувались здебільше прав і свобод громадян,
зокрема збереження норми про обов’язковість середньої освіти.
Не вдалося переконати депутатів у потребі посилити права і статус
органів місцевого самоврядування, краще збалансувати функції вищих
інститутів управління, щоб не допустити узурпації влади. Є потреба краще
__________________

* О.Мороз. «Про Землю, Конституцію, і не тільки… Київ. Редакція газети
«Товариш». 2000 р.
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виписати місце судової влади, деякі інші моменти. Виправляти ці недоліки
парламент розпочав з 1999 року, коли загроза узурпації набула цілком
реальних ознак. Змінами, прийнятими в грудні 2004 року, розпочався перший
етап необхідної реформи системи влади. Цей процес заблоковано
авантюристами з високими посадами, вони антиконституційно
організували дострокові вибори парламенту у 2007 році. Впровадження
європейської моделі управління загальмовано. Сподіваюсь, це тимчасово.
Чому зараз основні політичні гравці бажають переписати
Основний закон?
Тому, що їм нічого сказати з приводу тих проблем, котрі справді
турбують людей, особливо в умовах кризи. Виходить так: щоб громадяни не
задавали незручних питань (про роботу, зарплати, пенсії, медицину, суцільне
злодійство, корупцію і сваволю чиновників), нехай вони говорять про
Конституцію. Коли у людей немає хліба, їм нав’язують видовища. Дешевий
прийом.
А суть проста – причина безладу в державі не в Конституції, а в її
порушенні владцями, найперше президентом. Це його вина, він не
виконує свою основну функцію.
Тепер подивіться, хто і що пропонує. Автори пишуть проекти «під
себе», а не для України. Провалений проект БЮТ надзвичайно красномовний
для такого прикладу. Одне, що тішить, різні варіанти не «пройдуть», а їх
автори не проберуться до вищої влади.
Взагалі, гадаю, було б розумно вчинено людьми, якби вони
голосували проти всіх, хто пропонує нові тексти Конституції. Авантюрам
та інтригам пора покласти край!
26.06.09
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Из интервью Арабскому сайту
- Здравствуйте, Александр Александрович!
- Добрый день.
- В первую очередь мы хотим поговорить с Вами о внутренней
ситуации в Украине. Мы знаем, что Украина прошла несколько этапов
своего развития: была принята Конституция Украины, Вы лично в этом
участвовали. Также прошла «оранжевая революция». Сейчас мы видим,
что
все
институты
власти
парализованы,
плохо
работает
исполнительная, законодательная и судебная власть. Какие бы Вы дали
рекомендации, для того чтобы спасти Украину?
- Во-первых, для того чтобы государство функционировало как
следует, необходимо, чтобы основы взаимоотношений между институтами
власти и гражданами государства были четко определены, но самое главное –
они должны строго соблюдаться. Все то, что мы наблюдаем сегодня, – это
следствие неконституционных действий президента и других
должностных лиц, которые, глядя на него, позволяют себе подобное. В
государстве не может быть порядка до тех пор, пока не станут строго
соблюдаться законы и Конституция – это первая главная причина. Вторая
причина заключается в том, что в соответствии с Конституцией парламент
должен разработать начала внутренней и внешней политики, то есть,
программу развития государства, которая определит главные цели, сроки и
способы их достижения, обязанности сторон, институтов власти, роль
политических партий, общественных движений и так далее. Этого нет.
Почему нет? Потому, что государство управлялось в ручном режиме.
Прежний и нынешний президенты считают, что такие начала будут
связывать их инициативу, но сами своей инициативы, продуманной и
приносящей пользу стране и людям, проявить не могут в силу разных
причин. Причины сейчас не анализирую, просто
констатирую факт
отсутствия в стране программы развития. То, что президент говорит, мол,
войдем в НАТО и Евросоюз, даже сроки определил, сразу после избрания
поехав в Брюссель (чем удивил тамошних политиков), не делает ему чести,
не способствует развитию страны. Отсутствие плана и продуманности
программного обеспечения развития – вторая причина. Следующее, в
Украине неправильно проведена приватизация: не в пользу государства и
не стимулируя более эффективную организацию производства. Она
проведена в угоду приближенным к власти, то есть тем, кто сами властью
являются и пользуются ее возможностями в личных интересах. Вместо
приватизации получилось разграбление основных фондов и богатств
Украины. Слились бизнес, власть и, фактически, криминал. Люди же
оказались вне процесса, они обойдены, обобраны. Это формирует у людей
понятное настроение, вызывает недоверие к власти и вражду, что является
самостоятельным и очень серьезным фактором, влияющим на состояние дел
в Украине.
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- Сейчас люди готовятся к выборам. Только неясно, к каким:
президентским
или
парламентским
досрочным?
Какая
последовательность на Ваше мнение была бы более логична и
рациональна для общества и перезагрузки системы управления?
- Исходим из того, чем располагаем. В структурах власти есть
президент, который должен переизбираться в начале следующего года. Здесь
все понятно. Также есть парламент, но в нем нет большинства, созданного в
соответствии с Конституцией. А
парламент, в котором не создано
большинство, должен досрочно идти на выборы – это норма Конституции.
Поскольку некому принимать решения о правительстве, оно нелегитимно. В
правительстве и парламенте чувствуется колоссальный дефицит нормальных
правоотношений. Парламента фактически нет. Нужно досрочно и быстро
проводить выборы в парламент: в течение двух месяцев, как определено
Конституцией. Почему президент в данном случае не реализует свое
конституционное право на объявление досрочных выборов? Это вопрос к
нему. Надо все делать согласно Конституции. Она непосредственно
определяет нормы и порядок, при котором президент реагирует на ситуацию.
Президент издал указ о досрочных выборах 2 сентября прошлого года, имея
для этого основания, а потом, то ли не имея политической воли для его
реализации, то ли ссылаясь на какие-то формальные причины, не провел его
в жизнь, и проблема находится в подвешенном состоянии*. То есть, по
Конституции, надо делать досрочные парламентские выборы, а потом
своевременные Президентские. Или хотя бы проводить их одновременно.
- Как Вы оцениваете внешнюю политику, которая сейчас
проводится украинской властью? Особенно в отношении арабских
стран?
- Внутренняя и внешняя политика – это вещи взаимосвязанные, но,
если нет определенности в самом содержании политики, тогда понятно, что
недостатки внутренней политики продолжаются во внешней и наоборот.
Переориентирование экономики на интересы крупных олигархов и в связи с
этим импортная и экспортная зависимость нашей экономики поставила
Украину в сложнейшее положение. В связи с этим даже небольшой спад
экономики на западе во время кризиса вызвал экономическую катастрофу в
Украине, массовую безработицу, снижение показателей валового
производства и ликвидацию целых отраслей экономики. Кроме того, во
внешней политике Украины не используется, скажем так: меридиональный
вектор. Еще в древние времена у нас была связь по линии «из варягов в
греки», то есть с севера на юг. Это логично, ведь многие интересы стран юга,
ближнего востока и арабского мира совпадают с интересами Украины, могут
стимулировать развитие наших государств.
Есть еще одно обстоятельство, наше руководство увлекается теми
факторами внешней политики, которые им кажутся привлекательными, но
они неприемлемы для народа и вредны с геополитической точки зрения.
__________________

* Тимошенко – премьер заявила, что у Кабмина на подобные выборы денег нет. И
всё!
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Имею в виду, прежде всего, стремление вступить в НАТО. При этом
руководство прибегает к манипуляциям, ставя знак равенства между
Европейским Союзом и НАТО. А ведь это совершенно разные и
независимые образования. При этом всем понятно, что если мы отстаиваем
идею вступления (причем быстрого вступления) Украины в НАТО, то здесь
речь идет не о создании системы безопасности для Украины, а, скорее всего,
об удовлетворении интереса известной супердержавы, стремящейся
передвинуть восточные границы НАТО к России. Таким образом, Украина
становится заложницей чужой глобальной политики, что крайне для нее
невыгодно. А поскольку такая перспектива не поддерживается украинским
народом, то есть основание утверждать: произошел отрыв намерений
руководства страны от интересов общества. Подобного допускать нельзя.
- Что вы пожелаете нашим арабо-язычным читателям, которые
хотят больше знать об Украине, а также инвесторам и политикам из
Катара?
- Вашим читателям нужно воспринимать Украину такой, какой она
есть, но, несмотря на те недостатки, о которых я откровенно говорил, видеть
перспективу Украины. Она имеет колоссальный потенциал. Этот потенциал
(под влиянием социалистов в том числе) будет развит, а он очень интересен
для арабских стран. Убежден,
что сотрудничество между странами
арабского мира и Украиной принесут пользу и Украине, и арабским странам.

06.08.09
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Люди мають право знати правду
У ЧУЖІЙ ГРІ УЧАСТІ НЕ БЕРЕМО
Олександр МОРОЗ,
Голова Соціалістичної партії України
Майже десять років минуло відтоді, як на засіданні Політради
Соціалістичної партії України, було ухвалено рішення: у дискусіях, у засобах
масової інформації не чіпати комуністів. Не тому, що немає за що їх
критикувати, а тому, що людям такі суперечки не до душі, вони не додають
авторитету партіям, програми яких не настільки різні, щоб люди могли чітко
визначити, чим відрізняються комуністи від соціалістів чи від інших партій
лівого політичного спектру. Цієї настанови ми дотримувалися суворо,
незважаючи на випадки, які все-таки потребували коментарів.
Але виявилося, що ця позиція має свої вади. Особливо, коли інша
сторона вважає це нашою слабиною. Тому свою помилку ми повинні
виправити. Це зробити необхідно ще й тому, що некоректні висловлювання
виходять не від журналістів у замовлених КПУ матеріалах, а безпосередньо
від керівника партії. Я поблажливо ставлюся до П. Симоненка щодо його
висловів на мою адресу. Хочемо ми того чи ні, оцінку керівникам партій
дасть історія, а люди вже дають її нині. Оцінки різні, іноді несправедливі, а
тому гірко їх вислуховувати. Але від лідера партії, яка за визначенням
повинна бути близькою до нашої, чути, що мене «вчасно не змогли
розпізнати товариші по партії і виборці» (див. «Київський вісник» за
19.09.2009), щонайменше, дивно. І це вимагає принципового пояснення.
Нинішнє невдоволення керівництва компартії викликано почасти
підготовкою до майбутніх виборів. Це заплановане невдоволення, а
приводом для нього було обрано відмову соціалістів підписати документи
про створення лівого блоку. Кажу «заплановане», бо у керівника ЦК КПУ,
який іде на президентські вибори, немає жодного аргументу проти
чинної влади, оскільки він є її гвинтиком і коліщатком, а отже, підтримує
всіма силами. Інакше як розуміти, що сьогодні у верхньому ешелоні влади
серед міністрів і їх заступників дюжина представників компартії? Не хочу
засуджувати їх - хай працюють, але тоді не можна говорити, що КПУ «єдина справжня опозиційна сила». Яка ж тут опозиція, коли вони –
влада? А владу люди не люблять. Отож, за цих умов для передвиборної
пропаганди залишається єдиний шлях – звинувачувати інших, найкраще –
тих, кого знають, отже, звинувачувати соціалістів. У чому? А от саме в тому,
що вони не приєдналися до лівого блоку, якого жде частина електорату, але
який дискредитовано безперспективною ідеєю підтримки в президентській
кампанії саме П. Симоненка.
«Чи можна розглядати кандидатом від лівого блоку не лідера будьякої партії, що входить до блоку, а просто гідну людину?», - запитав я П.
Симоненка під час нашої зустрічі з цього приводу. «Це виключено», пролунала відповідь. Отже, тільки Симоненко!
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Але ж будь-яка розумна людина знає, що на президентських виборах,
якщо не розраховувати на адмінресурс (а ніхто з лівих на нього
орієнтуватися не може), керівник компартії отримає підтримку виборців
на рівні ним заслуженого рейтингу. Тільки ним особисто! Існування
блоку до цього результату майже нічого не додасть. Блок потрібен на
місцевих і парламентських виборах, про що ми відверто заявили в постанові
політради СПУ, залишаючи відкритим питання про наше входження в блок.
Керівництво КПУ і сам П. Симоненко знали це і без нас. Тому й
розраховували, що ми в блок не ввійдемо. Не випадково один з рупорів
КПУ - газета «2000» напередодні можливого підписання документів прямо
«вказувала» керівництву КПУ на небезпеку входження в блок з нами, бо
тоді буде втрачено можливість критикувати соціалістів і на цьому тлі
«виходити в люди».
Дехто скаже: це вигадки. Ні, саме так і задумано. Щоб не посилатися
на відомі факти, поставлю собі і тим, хто сумнівається, запитання: а чому
керівництво комуністичної партії протягом одинадцяти років тричі
відмовлялося від входження в блок? І торік, коли президент оголосив
передбачені Конституцією дострокові парламентські вибори, торпедувало
пропозицію соціалістів про об’єднання, заявивши: «КПУ не буде ліфтом для
інших партій». Що змінилося тепер - «ліфт» несправний і самому «ліфтерові»
доводиться розраховувати тільки на власні ноги? Чи «майстру», який
підтримує стан «ліфтів», не сподобалося, що від нього (від неї) будуть
спливати голоси в центральній і західній частинах України, де самим
комуністам без нашої допомоги на підтримку розраховувати не доводиться?
А отже, спливатимуть голоси саме до конкурента «майстра»?
Нащо ж нам бути фішкою в чужій грі та ще й у «технічного»
кандидата? Це вже було 1999 року і раніше. Це гра не лівого блоку, навіть не
комуністів – хай мене правильно зрозуміють чесні комуністи. Це просто
чужа гра.
Ще раз підкреслю, що створення лівого блоку - нагальна потреба для
суспільства. Потреба, яка забезпечила б перемогу здорових сил. Тому
всупереч нав'язаній нам дискусії ми будемо шукати будь-які можливості для
консолідації партій, що покликані боротися за соціальну справедливість і
права людини.
У згаданих та інших публікаціях видань, які контролюються
керівництвом КПУ і виходять не передплатним тиражем, а роздаються
людям (особливо - напередодні очікуваних виборів), часто звучать наклепи
на соціалістів і, звісно ж, на мене. Деякі з них я зобов'язаний
прокоментувати.
ПРО ЗАБОРОНУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ «З ВИНИ О. МОРОЗА»
Нагадаю, 1990 року в парламенті було понад 20 секретарів ЦК,
завідуючих відділами ЦК і перших секретарів обкомів. Ніхто з них не
відгукнувся на необхідність створити більшість (кількісну більшість, без її
нинішнього статусу), не захотів її очолити (308 комуністів підписали
підготовлене мною звернення). Більшість проіснувала менш як рік і була
розпущена за моїм наполяганням. Причина: практично ніхто з партійних
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функціонерів на той час не опротестував незаконне рішення Президії ВР
про заборону компартії. Коли я, вистоявши більш як чотири години біля
«першого мікрофона», домігся у другого секретаря ЦК КПУ Л. Кравчука,
який проводив засідання парламенту, щоб питання про затвердження
незаконного рішення було винесено на голосування в сесійній залі (інакше
рішення Президії вважалося б неконституційним), за включення цього
питання до порядку денного проголосувало ... близько 90 комуністів. (Про
офіційний розпуск КПРС М. Горбачовим я не згадую).
Заборонена за участю Л. Кравчука партія зосередила свої зусилля
на обранні його президентом України. «Льоня - хороший хлопець», висловився один із тодішніх лідерів КПУ. Деякі функціонери нинішньої КПУ
можуть підтвердити, що весь шквал обурення, організований правими (до
речі, майже всі вони були недавніми комуністами), був спрямований на
соціалістів, які створили в жовтні 1991 року свою партію. І не за
вказівкою чи допомогою Л. Кравчука, як пише черговий пасквілянт у
газеті «2000», а всупереч позиції влади. Завдяки подвижництву багатьох
людей, небайдужих до долі вітчизни, переважно колишніх справжніх
комуністів. Назву хоча б Адама Мартинюка, Віля Ромащенка, Наталію
Костенко та інших. Це вони організовували колони на революційні свята,
вони виступали з вимогою поновлення незаконно забороненої партії. У їхніх
лавах чомусь не було помітно тих, хто через 20 років надумав «придивитися»
до соціалістів.
Пропущу етап відновлення КПУ влітку 1993 року. Її кістяком стали
близько 70 тисяч тих, які два роки перебували в соцпартії. Ми не
перешкоджали їхньому вибору, хоча щоразу, аналізуючи ситуацію, я
запитував наших активістів на місцях:
- Скільки соціалістів було у вашому районі?
- 150, - відповідав районний секретар (цифра умовна).
- Районна організація компартії у вас відновилася?
- Так.
- Скільки ж тепер разом лівих у районі?
- 150 ...
- То в чому ж тоді виявляється посилення впливу лівих?
ПРО ОБРАННЯ О. МОРОЗА ГОЛОВОЮ ВР З ДОПОМОГОЮ...
Л. КУЧМИ.
З Л. Кучмою ми були малознайомі, оскільки він на засіданнях
парламенту першого скликання бував рідко, а, покерувавши урядом, набув
відповідної репутації. До парламенту 1994 року він увійшов у складі МДГ.
Група заявила про підтримку моєї кандидатури на пост голови
парламенту і повним складом... не проголосувала. Це відповідь. А
підтримала мене фракція комуністів. Я вдячний тому її складу.
Але саме тут слід нагадати: обрання Л. Кучми президентом України
1994 року забезпечувалося і позицією комуністів, які забули про його
керівництво Кабміном і хотіли бачити на найвищому посту «червоного
директора». Отже, Л. Кучму привели до влади разом з іншими й комуністи.
Це – факт.
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ПРО
«НЕПОСЛІДОВНІСТЬ»
О.МОРОЗА
У
КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
Вигадки з цього приводу мені, відверто кажучи, набридли. Адже все
можна проаналізувати за стенограмами засідань.
1995 року я підписав Конституційний договір, проти ухвалення якого
виступав, але за який підписами проголосували 240 депутатів. Фракція
соціалістів за договір не голосувала, але документ я був зобов’язаний
підписати, виконуючи функцію Голови Верховної Ради.
Договір тим часом відкрив дорогу новій Конституції. Я все зробив для
цього історичного кроку. Важливо було включити комуністів у підготовку
Основного Закону та голосування за нього. Проти були настроєні праві та
інші, які підігрували Л. Кучмі в намірах усунути лівих, зібрати 226 голосів і
винести потрібний йому проект на референдум. На початку травня 1996 року
включення депутатів-комуністів у конституційний процес вдалося
забезпечити, хоча частина з них все ж таки за Конституцію не голосувала.
Чому? На це запитання відповідь можна знайти, але це вже історія.
ПРО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 1999 РОКУ
Розмови про «канівську четвірку» давно набили всім оскому. Скажу:
четвірка створювалася не з моєї ініціативи, але я погодився на пропозицію,
отримавши підтвердження, що єдиним кандидатом від групи (список був
відкритий для всіх) буде той, хто за соціологічними вимірами за місяць до
виборів отримає найбільшу підтримку опитаних.
П. Симоненко в блок увійти відмовився. Причини стали зрозумілими
пізніше.
За місяць до виборів несподівано легко погодився зняти свою
кандидатуру Є. Марчук. Він готовий був задовольнитися роллю секретаря
РНБО (що й сталося, але за іншою схемою). Через день-два після його згоди
влада здійснила провокацію із «замахом» в Кривому Розі і приписала той
замах «терористу» О. Морозу. Якось несподівано включив задній хід О.
Ткаченко, заявивши, що його «покликав народ». У результаті «четвірка»
розпалася - всі отримали те, на що могли розраховувати (беручи до уваги
роботу адмінресурсу проти соціаліста). «Ми працювали проти Мороза, а не
проти Марчука і т.д...», - майже дослівно так у своєму кабінеті говорив Л.
Кучма.
А ось про роль П. Симоненка інформація чомусь не
поширювалася. Зрозуміло, чому. Була змова. Наявність комуніста в
кампанії гарантувала перемогу Л. Кучмі. Не зважаючи навіть на те, що в
другому турі соціалісти додали П. Симоненку голосів у центральних і навіть
західних округах, загальний результат був запрограмований.
- Леонід Данилович, ми ж зробили все, як домовилися, – звучить на
плівці голос П. Симоненка в розмові з Л. Кучмою одразу ж після виборів.
Про що вони домовилися і що зробили, догадатися неважко.
ПРО СПРАВУ ГОНГАДЗЕ І ПРОТЕСТНІ АКЦІЇ
Чи міг оприлюднити інформацію про злочин влади лідер комуністів,
до якого з такою пропозицією звернувся М. Мельниченко? Ні. Така
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відповідь випливає з попереднього абзацу. Лемент з приводу неперевірених
фактів і все, про що нині так невтомно говорять компартійні газети, - це
незграбне прикриття сумнівної поведінки конкретної людини. Все!
Чи міг після цього П. Симоненко брати участь в акціях «Україна без
Кучми!»? Міг, але тільки під тиском партійних низів, для яких
(використовую театральну термінологію) «пауза затягнулася». Майже
щоразу з приходом керівництва компартії на мітинги доводилося
вислуховувати претензії з приводу того, що не дуже привітно сприймають
його мітингувальники. А я що, міг змусити їх любити людину, яка довго
обходила гострі кути?
Акція «Повстань, Україно!» проходила за активної участі комуністів.
Мені здавалося, що «крига скресла»: під тиском народу об'єднання тих, хто
виступає проти авторитаризму, відбудеться.
П. Симоненко одного разу навіть стояв разом з В. Ющенком на
Європейській площі перед стотисячною аудиторією. І це його не турбувало.
Принаймні не настільки, як потім стурбувала моя поява з тим же В.
Ющенком на Майдані.
Після мітингу на Європейській ми (і П. Симоненко з нами) ночували в
адміністрації президента. Зустріч з Л. Кучмою відбулася лише вранці. Вона
була важливою хоч би однією фразою президента:
- Я розумію, чому тут він, - почав, вказуючи на мене, Л. Кучма, - я
розумію, чому тут вона, - показав на Ю. Тимошенко. - Але чому тут ти? звернувся він до П. Симоненка.
Це була історична фраза.
ПРО МАЙДАН
Як ніхто інший, П. Симоненко знає, що демократичні зміни в
Конституцію, декларацію про необхідність яких ми підписали раніше разом з
ним і В. Ющенком, можна було внести тільки з допомогою голосів фракції
нашоукраїнців. А голоси ці лише можна було мати, підтримавши
кандидатуру В. Ющенка на президентських виборах. Не було іншого
варіанта! Адже мова йшла про стратегію розвитку держави, про її устрій,
а не про епізодичне президентство В. Ющенка.
Вже заради цього треба було йти на Майдан. Не до Ющенка, а до
народу, який щиро хотів змін, хотів свободи, хотів нарешті жити полюдськи. А куди ще можна було звертатися? Підтримати В. Януковича, який
на той час вважався креатурою Л. Кучми? Що Л. Кучма орієнтувався на зрив
виборів, на своє третє пришестя, теж було відомо.
І соціалісти, зауважте, жодного разу не висловили припущення
(принаймні вголос, хоча така думка вже було склалася), що на це «пришестя»
розраховував і П. Симоненко. Саме тому він не брав участі у всенародних
акціях.
ПРО «ХОДІННЯ У ВЛАДУ»
Отримавши можливість хоча б символічно наблизитися до
формування влади, керівництво соціалістів і комуністів діяло по-різному. Ми
посилали у владу своїх членів партії, які, хто краще, хто гірше, працювали,
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беручи відповідальність на себе і на партію. Комуністи ж рекомендували не
своїх, а інших, вигідніших їм людей, щоб потім, ніби не перебуваючи у
владі, мати можливість критикували її за «антинародну політику». Політика,
щоправда, антинародною і була. Але ж творилася така політика і зусиллями
міністрів промисловості, охорони здоров'я, сільського і лісового
господарства, і керівництва Держмитниці, де ставлениками в різний час,
іноді і за різних урядів, були ті, кого рекомендувало ЦК КПУ. Розумію,
рекомендували, виходячи з альтруїстських мотивів.
ПРО УЧАСТЬ В АНТИКРИЗОВІЙ КОАЛІЦІЇ ТА ВИБОРАХ 2007
РОКУ
Оманливість звинувачень соціалістів у «зраді» добре розуміли
партнери з парламентської більшості - комуністи.
Навіть автор статті в газеті «2000» за 21-29 серпня нинішнього року,
вишукуючи «чорноту» в моїй політичній біографії, змушений був визнати:
«Звичайно, немає потреби говорити, що сформована завдяки Морозу
Антикризова коаліція влітку 2006 р. стала благом для України». Можливо,
цю думку треба було розвивати під час виборів нашим партнерам? Адже
причетність до «блага» мали і вони. Під час неконституційних виборів-2007
ми мали підстави розраховувати на об'єктивність їхньої агітації. Вони
агітуватимуть за себе, звичайно, але не за рахунок звинувачень
соціалістів – ми ж партнери! Адже бачили, що в цей час команди Ю.
Тимошенко та В. Ющенка розкрутили всю пропагандистську машину, радіо,
телебачення і пресу на шельмування соціалістів і, зокрема, Мороза.
Виявилося, нещодавні наші партнери (і комуністи зокрема) забули, що
створення Антикризової коаліції було порятунком для України, інакше
ще три роки тому почалося б те, що нині знищує нашу державність, заганяє
народ у злидні і безправ’я. Цього й чекав П. М. Симоненко. Інакше як було
розуміти відповіді керівників КПУ на заготовлені в різних аудиторіях
запитання:
- Як тепер працюватиме парламент - без фракції соціалістів?
- Ми, комуністи, будемо гідно представляти лівий рух. Ми нікого і
ніколи не зраджували...
Оплески після такої відповіді настільки природні (за методикою
пропаганди), як і недоречні (за змістом діалогу).
ПРО «РОЗКОЛИ» В СПУ
Просто так розколів у соціалістів не було ніколи. «Розколи» з
утворенням нових партійних брендів організовувалися і забезпечувалися
владою, до якої соціалісти були не в удаваній, а у відкритій опозиції. А
окремі люди цього протистояння не витримували – здавалися, купившись або
на сумнівну славу, або на щось інше, скажімо, на якусь булаву. Так буває в
різних партіях.
Комуністи не розколювалися тому, що влада була (як і тепер) у
них зацікавлена – і тією ортодоксальною політикою, яку намагаються
демонструвати керівники КПУ, і тією риторикою, якою влада може
прикриватися перед Заходом (та й Сходом). А ще, мабуть, безоплатною,
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сподіваюсь, підтримкою. Якщо не вірите мені, проаналізуйте голосування з
приводу збереження коаліції, урядового бюджету на 2009 рік, відставки
КМ, звільнення голови Фонду держмайна та з інших питань, в тому
числі тих, що стосуються приватизації стратегічних об'єктів, зокрема
«Турбоатома», – на користь абсолютно конкретного російського
«інвестора».
Можна довго нанизувати подібні аргументи на шампур логіки. Але я
не хочу цього робити. Багато років утримував від цього й своїх колег,
товаришів по партії - партії нового типу, яка сповідує соціалістичні цінності
без догматизму, з урахуванням досвіду наших колег по Соцінтерну. Партії,
яка чисельністю вдвічі більша від КПУ і представлена майже 20-ма тисячами
депутатів у місцевих радах. У нашій партії, між іншим, є 10 відсотків
колишніх комуністів (10 відсотків, а не всі, як вважає П. Симоненко). З
повагою до них кажу: справжніх комуністів, до яких, до речі, зараховував
себе Борис Олійник - «православний комуніст», за його ж визначенням.
Цей матеріал – вимушена відповідь на брехню та інсинуації. Він
містить лише окремі фрагменти із справжнього політичного життя України. І
кажу це не попереджаючи, мовляв, не смійте заперечувати, інакше... Ні,
кажіть, що хочете. І люди нехай голосують, як їм заманеться. А ситуація
зміниться, безперечно. Правда, з часом. Коли люди нарешті навчаться не
лише слухати і дивитися, але й чути та бачити. Коли зрозуміють, що їх
дурити намагаються не представники чужого табору, а чужі, що пригрілися
під боком. Як у нас було завжди. І ще тоді, коли й ми навчимося не гукати до
людей, а доходити до їхнього серця, щоб зрозуміли: якщо не почують - всі ми
разом опинимося в тупику! І вина в цьому буде не лише наша, а - спільна.
Але окремішня вина керівників КПУ теж. Оскільки їхня вина у «гнучких»
діях, у свідомому загукуванні людей туди, звідки виходу нема.
Неприємно про це писати. Але це - правда.

09.10.09
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Председателя Социалистической партии Украины,
кандидата в Президенты Украины*
Александра МОРОЗА
К юбилею Майдана (День свободы, 22.11.2009)
Сегодня многие говорят, что Майдан возник «вдруг» – как мгновенная
гражданская консолидация. Нет. Предпосылкой Майдана были акции
оппозиции в 2000-2001-м – «Украина без Кучмы» и «Вставай, Украина!»,
пробудившие общественное сознание. Во главе этих акций шли социалисты,
поэтому выйти на Майдан в 2004-м для нас было совершенно естественно и
честно.
Мы стояли на Майдане не за Ющенко, а за право украинцев на
свободу, за право жить в европейской стране. Нашей общей целью было
сломать систему под названием «кучмизм». И построить свободное
демократическое и правовое государство. Без коррупции. С честными
судами. С разделением полномочий ветвей власти. С сильным местным
самоуправлением.
Для СПУ Майдан – это и возможность реализовать политическую
реформу, «построить Европу в Украине». На этих условиях мы подписали
соглашение с кандидатом в президенты Виктором Ющенко. Он отказался от
своих обещаний так же легко, как потом отказался от идей и целей Майдана.
Предательство было совершено уже тогда – через несколько месяцев после
«оранжевой революции». А точнее, еще до её завершения. Ющенко не
поборол Кучму, он стал Кучмой-2, худшим его вариантом.
Его окружение боролось не за перспективы Украины, а за право
занять «теплые» места. За право использовать те же самые коррупционные
схемы, незаконные приватизационные механизмы, за возможность «сесть» на
бюджетные потоки. Борьба за идеалы демократии обернулась борьбой
миллионеров с миллиардерами, в которой «сгорели» люди со всех концов
Украины – настоящие герои Майдана. «Команда победителей» оказалась
командой мародеров, разворовавших национальные богатства Украины,
присвоивших себе право торговать газом, землей, энергетикой. В этом деле
они были одинаковы, а грызня за властные возможности стала сутью
внутренней политики. Её кульминацию мы видим в отношениях между
«оранжевыми» – В.Ющенко и Ю.Тимошенко. Такими они были после
Майдана, в скандалах 2005 года, при формировании власти в 2006 году, в
авантюрных действиях 2007 года. Такими они остаются и сейчас.
Нормой стало нарушение Конституции, полное игнорирование
законов, политический авантюризм власть имущих. Государственная
политика стала синонимом понятий «дерибан» и рейдерство, ложь – её
инструментом.
__________________

* Розклад сил перед виборами був зрозумілий: Янукович або Тимошенко. Соціалісти
не могли підтримувати ні ту, ні іншу кандидатуру. Тому з’їзд погодився з моїми
міркуваннями: треба використати можливості кампанії для роз’яснення людям позиції
соціалістів, для нейтралізації брехні та інсинуацій. «В нинішніх умовах навіть 2%
підтримки було би для нас великим успіхом», - говорив я на з'їзді СПУ.
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Этого можно было бы избежать, а гарантией должна была стать
политическая реформа, на завершении которой настаивал я лично и
Социалистическая партия. Реформа делала невозможной войну между
премьером и президентом, усиливала парламент, укрепляла власть на местах.
Но самое главное – политическая реформа ставила заслон политиканству,
авантюризму и хаосу во власти, использованию её для личного обогащения.
Именно поэтому лидеры Майдана оказались столь яростными
противниками изменения системы управления. И безжалостными
душителями тех, кто на самом деле хотел и мог обеспечить перемены в
общественном сознании, в развитии государства, во внешней политике. В
ход пошло все: от навешивания ярлыков предателей, до попыток
использования силовых структур. Через два года после «оранжевой
революции»
президент
Ющенко
попытался
«демократически»
остановить народ с помощью внутренних войск.
Шельмуя других, легче всего скрыть свои преступления, безволие,
непрофессионализм. Поиск и разоблачение врагов стал главным способом
сохранить безраздельную власть у тех, кто на Майдане говорил о
перспективах развития Украины, соблюдении законов, эффективной
экономической политике. Однако, жизнь все расставила на свои места.
Общественное разочарование достигло своего апогея: сегодня недоверие к
власти сильно не менее, чем вчерашняя вера в идеалы Майдана.
Я никогда не жалел и не жалею, что был на Майдане: таково было
движение народа, мы были с ним. Жалеть нужно о том, что идеалы Майдана
преданы и проданы, оказались в забытьи.
Еще хуже и опасней то, что пять лет спустя «оранжевые кумиры»
снова спекулируют на вере и чувствах тех, кто искренне верит в перемены,
которые еще могут произойти в Украине.
Убежден, ложным кумирам не поверят люди. Народ сохранит
верность идеалам Майдана, потому что он – идеал свободы. Сегодня такое
чувство приглушено разочарованиями. Но оно вспыхнет опять, когда люди
поймут – отступать некуда, надежда только на народ, то есть на каждого из
нас.
22.11.09
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З відповідей
на запитання тижневика «2000»
Якою Ви бачите Україну – парламентською чи президентською
республікою?
Україна має бути парламентсько-президентською республікою з
європейською моделлю державного управління та розвинутим місцевим
самоврядуванням.
Чи розпочнеться під час Вашого президентства реальна
конституційна реформа?
Реформа завершиться так, як передбачалася меморандумом,
підписаним у 2003 році В.Ющенком, П.Симоненком та мною. Йдеться про
внесення кількох уточнень в статті Основного закону, що стосуються
місцевої влади (функції рад, скасування держадміністрацій тощо). Позитивні
висновки Конституційного Суду з приводу закону про згадані уточнення в
парламенті давно є. Ми проголосували би їх у 2007 році, але авантюри В.Ю. і
Ю.Т. завершилися відомо як – безладом у владі.
Чи має Україна бути нейтральною, позаблоковою державою?
Безперечно, це наша програмна позиція.
Яке Ваше ставлення до ідеї повернення Україні ядерного статусу?
Не слід займатися фантастичними проектами. Економічно це
надзвичайно затратно. Політично – не буде підтримано ніким у світі. Світ
повинен розвиватися в протилежному напрямку – до без’ядерного статусу
всіх держав і створення принципово іншої системи безпеки.
Чи має Україна повертатися до «багатовекторності» в зовнішній
політиці, а чи слід віддати перевагу якому-небудь одному «вектору»?
Ні до чого повертатися. «Багатовекторністю» у нас називалося те, що
попередній президент одне говорив у Москві, інше в Брюсселі чи
Вашингтоні.
Політика має бути раціональною, враховувати, що скрізь є
інтереси України. Їх і треба відстоювати, підносячи державу на потрібний
населенню рівень.
Чи буде за Вашого президентства відкликано заявку про
приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО? Чи буде підписано
указ про призначення дати референдуму про вступ України до НАТО?
Відкликання чи ні заявок попередньої влади мало що змінює, так само
як слідування або ні їх змісту.
Принциповим є референдум. З цього приводу готовий підтримати
ініціативу народу.
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Чи вважає Ви за можливе перехід від «комерційно обґрунтованої»
ціни на газ до більш прийнятної для України? Якщо так, то яким чином
можна цього досягти?
Іншою, ніж обґрунтованою, ціна бути не може. Інакше доведеться
платити чимось іншим. В словосполученні «комерційно обґрунтованою»
акцент слід робити на слові «обґрунтованою» і з цього розпочинати
переговори.
Одне, що не викликає сумніву, при вирішенні цього питання треба
виключити приватний інтерес. Тоді ціна впаде. А це якраз потрібно усім
споживачам, бо механізми досягнення такого результату їх не цікавлять.
Як Ви ставитеся до ідеї повернення в державну власність
стратегічних підприємств через закон про націоналізацію?
Цього можна досягти різним способом, навіть при чинному
законодавстві. У тих випадках, коли новий закон потрібен, слід його
приймати.
Об’єкти і галузі транспорту, зв’язку, енергетики, об’єкти
стратегічного значення мають бути державними. Це норма програми
СПУ.
Чи допускаєте ви можливість вільного продажу землі
сільськогосподарського призначення, а чи земля має залишатися в
загальнонародній (державній) власності?
Авантюру Л.Кучми та тих, хто в 2000-му році його підтримали
(теперішні НУ, Блоки Литвина і БЮТу, тодішні Заєдисти) треба припинити,
водночас не продовжувати дурити людей. Наслідки авантюр уже видимі.
Гине село. Про це я писав декілька років тому.
СПОДІВАННЯ
Краєвид.
Аж за душу
хапає!
Понад ставом ріденько хати…
Косий дощ
котрий день
наступає
На городи,
стежки,
і плоти.
Помирає село.
Помирає,
Огортаючись круг кладовищ,
Де вже в і ч н а я п а м ' я т ь
збирає
Тих, хто світ піднімав з попелищ.
Бур'яни на забутих обійстях.
Як в чорнобильській зоні – до стріх…
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«Реформаторе», Бога побійся,
Бо за це, не спокутний
твій гріх
Не відмолишся в третім коліні,
А на місці святого Петра
Тебе дядько небритий зустріне.
Він тобі нагадає,
що рай
Не в твоїх золочених хоромах
Із полками злодюг на розвід,
А у полі,
де й досі сірома
Колоски пригортає, як світ.
Де покинутий Богом і ладом
Злидень землю трима на собі
Та облудну ненависну владу,
Що вмостилась йому на горбі.
І не ремствує, терпить.
І долю
Лише зрідка відчайно клене,
Коли гнів виринає споквола…
І тебе він, повір, не мине.
На коліна!
Молися й молися!
Бо як піде із поля і він,
То вжахнуться іздалека
й зблизька,
Й по тобі вдарить праведний
дзвін.
А бідак…
ти з «любов'ю» до нього
Не пускай крокодилячих сліз,
Бо він сам, як дорога до Бога.
З фарисейством до правди не лізь!
Все він бачить.
Бо хата не скраю.
(Де той край у десятка дворищ?)
Помирає село.
Помирає,
Огортаючись круг кладовищ.
…Після злив ще земля не підсохла,
Ще блищить у калюжах вода,
А усміхнений
сонячний сонях
Через тин
на людей вигляда.
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Оскільки громадяни одержали Державні акти на землю, держава і
повинна (за бажанням власників) їх викупати за реальною вартістю.
Формула проста: власник (найперше, держава) передає землю в
оренду користувачу. Вторинного ринку землі не буде! Торгувати слід
хлібом, а не землею – це давня позиція соціалістів України.
Крім того, треба створити державний рентний фонд із зарахуванням
туди земельної та іншої ренти і відкриттям рахунків для всіх співгромадян.
Які укази попередніх президентів, на Вашу думку, слід скасувати?
Наприклад, чи скасуєте Ви укази президента Ющенка про надання
звання Героя України Роману Шухевичу та інші, спрямовані на
реабілітацію ОУН-УПА?
В передвиборній програмі передбачено скасування деяких указів,
зокрема щодо присвоєння звання Героя України Р.Шухевичу.
Переконаний, президент не повинен ревізувати історію, роздавати
нагороди будь-кому за справи «давно минувших лет». Інакше доведеться
перемонтовувати пам’ятники князю Володимиру або Б.Хмельницькому, щоб
прикріпити і їм зірки Героя.
Не можна нагородження зводити до абсурду, тим паче щодо
сумнівних особистостей.
Взагалі, збираюсь ініціювати створення громадського комітету для
нагородження і присвоєння звань, щоб не було, наприклад, звань народних
артистів за красиві ніжки чи догідливе для президента слово, а щоб цінилися
справжні заслуги перед народом і справжні таланти.
Чи вважаєте Ви, що найважливішим чинником збереження
цілісності держави є підвищення самостійності регіонів? Чи вважаєте Ви
за потрібне запровадити в Україні федеральний устрій?
В запровадженні федеративного устрою в Україні не бачу потреби.
Самостійність регіонів при тому посилювати слід – через уточнення
Конституції і низку законодавчих актів.
Чи повинна держава сприяти досягненню автокефалії
Українською православною церквою?
Держава не повинна займатися церковними справами. Сприяти
віруючим як громадянам – інша річ. Але віра, конфесійні права тощо – це
справи віруючих та духовенства.
Чи проведете Ви судову реформу, яка передбачатиме виборність
суддів на певний термін (максимум на 5 років) та зняття їх із посади без
узгодження з Верховною Радою за скоєння злочину?
Це питання потребує комплексного підходу, щоб одних «колядників»
не знімали їм подібні.
Спрощення структури, обмеження строку обрання та інше, - цим
потрібно займатися обов’язково.
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Які ключові проблеми української армії слід розв’язувати
насамперед? Яким чином? Армія повністю складатиметься з
контрактників чи й надалі комплектуватиметься на основі загального
військового обов’язку?
Основна проблема армії – її фінансування, оснащення та
комплектування.
Потрібна нова оборонна доктрина, відповідність до неї програм
соціально-економічного розвитку та бюджетів, зокрема структурна реформа
оборонного сектору промисловості.
Виходячи з наслідків таких кроків, можна розглядати і питання
професіоналізації армії. Але без авантюр.
Увічнення пам’яті якого державного діяча чи діяча культури Ви
вважаєте своїм обов’язком?
Здається всі, хто гідний, увічнені. Якщо буде потреба, згаданий
раніше комітет внесе пропозиції.
Взагалі, в Україні потрібен пам’ятник Жінці – Матері, Трудівниці,
Великомучениці.
Враховуючи і те, що страждає вона не в останню чергу від недолугої
владної політики. Особливо в роки незалежності.
Чи буде переглянуто схему набору студентів до вузів?
Якщо міністерство і громадськість вважатиме доцільним, то
заперечувати не слід.
Це не справа президента. Якщо на мій суб’єктивний розсуд, то перед
будь-якими реформаціями я повернувся б до 10-річної середньої освіти і 5-ти
бальної системи оцінок.
Які проблеми у сфері охорони здоров’я Ви вважаєте найбільш
гострими, такими, що потребують невідкладних рішень?
Там немає негострих проблем. Невідкладно треба перевести на
бюджетну основу всі хірургічні втручання, дитинство, онкологію,
серцево-судинні хвороби, лікування туберкульозу. Поступово, за кілька
років – всю систему охорони здоров’я.
Не має значення, як формуватимуться фонди для захисту здоров’я
людей. Важливо, щоб вони відчували: в біді вони захищені.
Передусім слід знищити мафію довкола медицини.
Хоч, по-правді, це зробити слід скрізь. І це буде чи не найскладніше
завдання для президента.
23.11.09
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Від прес-служби Соціалістичної партії України
Наш кореспондент звернувся до Олександра Мороза з приводу
висловлювань В.Ющенка в Тернополі та інших містах на початку січня
ц.р.
Олександр Мороз: Брехня не має меж. Прикро, коли до неї вдаються
посадовці найвищого рангу. Очевидно, що для обстоювання збанкрутілої
політики В.Ющенко вдається до аргументів, розрахованих на невігласів. Так
ображати громадян не має права ніхто, в тому числі чинний (поки-що)
президент.
У своєму зверненні до тернопільців В.Ющенко звинуватив мене у
всіх бідах, що обсіли країну після його приходу на високу посаду. Каюсь,
одну біду визнаю: В.Ющенко став президентом завдяки моїй підтримці.
Всі інші біди – результат його горезвісної діяльності.
В.Ющенко вчергове бідкається на брак повноважень, від чого
нібито не вдається добитися злагоди і гармонії в діях влади. Яких же йому
потрібно було ще повноважень, коли він більше півтора року мав їх такими,
як у попередника, сам призначав свою соратницю Ю.Тимошенко на посаду
прем’єра, як і всіх міністрів та інших, майже 20 тисяч посадовців, в центрі і
на місцях?
А «гармонію» після того виборці пам’ятають у вигляді корупційного
скандалу у вересні 2005 року, відставки уряду, масових порушень
Конституції та інших прикладів діяльності глави держави та його «любих
друзів». Останні продовжують мати дотепер всю повноту влади на місцях, бо
В.Ющенко заблокував завершення реформи системи влади, щодо проведення
якої письмово зобов’язувався у 2003 і 2004 роках.
Видумки В.Ющенка щодо змови між мною (в той час голови
невеликої фракції в парламенті) і президентом Л.Кучмою відносно змісту
Конституції не варто навіть коментувати. Вони відкидаються змістом
Меморандуму, підписаного у 2003 році В.Ющенком, та угоди підписаної ним
же разом зі мною на початку листопада 2004 року (коли про Майдан і
суспільну напругу ще не було й натяків). Ось один із пунктів угоди:
«Сторони домовилися про проведення до 1 січня 2005 року політичної
реформи за законопроектом №4180, яка зробить владу прозорою і
відповідальною перед народом. Голова коаліції «Сила народу» Віктор
Ющенко та голова парламентської фракції блоку Юлії Тимошенко
зобов’язуються забезпечити конструктивну участь парламентської
фракції «Наша Україна» та фракції блоку Юлії Тимошенко у
конституційному процесі, в тому числі і щодо підвищення ролі та
функцій регіонів і системи місцевого самоврядування. Термін введення
конституційних змін: не пізніше 1 січня 2006 року».
А ось його заява для преси в грудні 2004 року: «Я даю слово, що
голосував за політреформу… Це рішення в цілковитій гармонії з позицією
фракцій… Всім зрозуміло, що більшість у парламенті повинна формувати
уряд…».
Або в квітні 2005 року: «Я вам даю слово: перегляду політреформи,
референдуму або ще там чого я ініціювати не буду…».
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Що ще додати до цих висловлювань? Гадати, коли В.Ющенко щирий,
а коли лукавить? Це завдання не для політиків, скоріше для представників
інших професій.
Мої пропозиції щодо конституційних змін, що стали нормами закону,
датовані ще 1999 роком, всупереч намірам Л.Кучми, який 16 квітня 2000
року провів, за висловом черкасчан, «брехерендум» щодо змін до
Конституції. Вони повністю збігаються з тими, що тепер нав’язуються
суспільству В.Ющенком. То, хто і з ким у змові, навіть не риторичне
питання. Мимоволі пригадуються запевнення В.Ющенка під час акцій
«Україна без Кучми», що він сприймає тодішнього президента своїм
батьком, а учасників акції, яка між іншим була прелюдією Майдану, обізвав
фашистами.
В підсумку ще раз нагадаю: не можна на виборах підтримувати тих,
хто хоче гратися з Конституцією. З цієї безвідповідальної, злочинної «гри»,
ініційованої В.Ющенком, якраз і розпочинаються всі біди для України.
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О стратеги успеха
(Ответ на письмо И.Борисова)
На многих встречах, особенно с молодежью, повторяется стереотип,
навязанный, скорее всего, содержанием легковесных дискуссий. «Власть
должна представляться молодыми, новыми…» – примерно такое содержание
высказываний, вызывающих аплодисменты одобрения, позволяющии
многим примерять на себя статус той или иной государственной должности.
В этом нет ничего плохого, тем более, необычного. Так было всегда,
со времен гоголевского Манилова и раньше. Прекраснодушие не мешает
общественному развитию. Правда, и не способствует ему.
Успех (в данном случае речь идет об общественном положении)
нередко бывает случайным совпадением множества обстоятельств. Но в
каждом из этих обстоятельств должна быть частица усилий, труда, если
хотите – таланта конкретного человека. Профессиональные навыки, опыт
работы и ее результаты, личные качества и поступки, уровень активности,
разносторонность знаний и умений, практика общения… Все это – детали
мозаики, формирующие портрет человека, позволяющие ему подниматься
(или опускаться) в среде себе подобных. Если человек планомерно
формирует эти детали с определенной целью, он может занять
соответствующее положение, но все равно, это приобретает оттенок
карьеризма и, в конце - концов, скажется отрицательно на его положении. Но
успех бывает чаще тогда, когда составляющие детали личности
обусловлены его стремлением к самосовершенствованию, а не
приспосабливанием к конъюнктурным обстоятельствам. Тогда при
изменении общественного статуса индивида (в любом направлении) за ним
сохраняется репутация порядочного, авторитетного человека. Это, пожалуй,
важнее статусных отличий, хотя осознается со временем. И не всеми, кстати
говоря.
Таким образом, неравнодушный к своей судьбе человек обязан не
поддаваться течению обстоятельств, не плыть за ними, а менять их,
совершенствуя самое себя. «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и
ночь» - эти строки Николая Заболоцкого относятся не только к творческим
занятиям, а ко всем сферам жизнедеятельности человека. И, главное, к делам
общества, если разговор вести об общественном признании. Мне
приходилось встречать многих знающих людей, способных к анализу, но эти
качества использовались ими главным образом для критики состояния дел.
Критикующий позиционирует себя в своей сфере общения, он формирует
репутацию свою и формирует элемент общественного мнения, но не более
того. Его позиция пассивна, потому она непродуктивна. Она развивает у
человека чувство неудовлетворенности (что в конечном итоге опасно даже
для здоровья) и часто негативно влияет на настроения в обществе.
Другое дело, если критикующий лично вмешивается в
происходящее, привносит в процесс свое видение перемен,
непосредственно участвует в преобразованиях. Такие люди становятся
заметными. Это не «герои кухонь, курилок», а представители общества.
Неравнодушные
и
ответственные
представители.
Таких
нужно
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поддерживать, «подталкивать». У таких и шансов больше, хоть и от ошибок
они не застрахованы.
Конечно, это маленький фрагмент темы «Стратегия успеха». Но
фрагмент важный, считаю – определяющий. Ибо без общественной
полезности твоей деятельности в нынешнем масштабе социального
статуса тебе нечего рассчитывать (и ты не имеешь такого права!) на
больший масштаб. Поэтому примеряющему на себя атрибуты высокой
должности, могу посоветовать только одно: начинай!
Начинай с себя.
12.03.2010 г.
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Наш кореспондент звернувся за коментарем до О.Мороза з
приводу деяких висловлювань Л.Кучми в інтерв’ю К.Стогнію,
опублікованому в «ОБОЗІ» 12.03.10.
Я повністю згоден з оцінками Ю.Кравченка як професіонала,
достойного міністра. Навіть у своїй брошурі 10-літньої давності «Історія
одного вбивства» я звертав увагу на те, що Ю.Кравченко з невеликим
бажанням брався за переслідування Г.Гонгадзе, намагався уникнути
замовних схем. Але тиск був, і ніяких слідів тут ЦРУ чи ФСБ не існувало.
Л.Кучма про це знає. Годі наводити «тень на плетень»…
Це банальна, примітивна історія з трагічним фіналом, суть якої
Л.Кучмі відома краще від багатьох. Тому йому не розповсюджуватися
треба, чим Мороз керувався в своїх діях, а давати конкретні свідчення в
прокуратурі по справі, яка до цих пір не завершена. Прикро, соромно про
це говорити, але більше 10 років ми чуємо просторікування представників
владного режиму, де все зводиться до маскування злочину.
Не думав, що Л.Кучма не стомився приміряти в цій справі
«благородну» маску. Може він забув про свої прямі доручення службам у
ній, чи з приводу провокацій, так званого «замаху в Кривому Розі»?
Можливо це потрібно іще раз публікувати задля об’єктивності?
Я не хочу дискутувати з Л.Кучмою та іншими, причетними до справи
Г.Гонгадзе. Але всі ми повинні розуміти, що ні Україна, ні світ не будуть
вважати цю справу вичерпаною до тих пір, поки перед судом не стануть
усі, хто так чи інакше винен у смерті журналіста: і замовники, і
організатори, і виконавці злочину.
І «благородний» Кучма теж.
12.03.10
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Кор.: Як Ви можете прокоментувати висновки Конституційного
Суду щодо порядку створення коаліції?*
Я брав участь у формуванні ст. 83 Конституції України. Тому ніякого
сумніву щодо правомірності створення коаліції з фракцій (і депутатів, які
входять у ці фракції) у мене не було. Цитую: «… на основі узгодження
політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу
якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу
Верховної Ради України». І ще: «… фракція…, до складу якої входить
більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради,
має права коаліції». Невже тут не ясно, що йдеться про приналежність
депутата, члена коаліції, до конкретної – однієї або кількох фракцій, що
хочуть коаліцію створити?
Посилання Конституційного Суду на Регламент нічого не змінює по
суті. «Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності
коаліції депутатських фракцій … встановлюється Конституцією України та
Регламентом…». Ця норма не може трактуватися розширено, бо йдеться
«про організацію діяльності» (що є предметом Регламенту), а не лише про
формування. І якщо в якійсь частині Регламент не збігався змістом з
Конституцією, то слід було КС робити висновки щодо Регламенту, а не
прикриватися двозначними тлумаченнями.
Так, попередня коаліція теж була незаконною. Попередній
президент мав підстави достроково припинити повноваження парламенту.
Своїм правом він не скористався. Не зміг.
Має право і нинішній президент оголосити дострокові вибори. Але
робити це (за Конституцією) він незобов’язаний. Цього досить для того, щоб
у разі його довіри до Уряду той міг продовжувати працювати. Адже
сформовано КМ на законній підставі, до висновків КС.
Коментувати мотиви рішення КС немає сенсу. Так само не хочу
займатися прогнозами щодо розвитку ситуації в парламенті і політикумі
взагалі. Скажу лише, що авантюристи, які спаплюжили конституційне
право в 2007 році, на собі ще більше відчують наслідки
неконституційних, кон’юнктурних дій.
Щоправда, всьому суспільству від того краще не стане.
08.04.10

___________________________

* 6 квітня 2010 року КС зробив висновок про тлумачення статті 83
Конституції України відносно порядку створення коаліції. Цей висновок
неконституційний, зроблений на догоду АП, причому КС проігнорував свій же правильний
висновок з цього ж питання, зроблений 17 вересня 2008 року.
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Коментар О.О.Мороза
З приводу висловлювань В.Ющенка щодо висновків Конституційного Суду
стосовно створення коаліції
Не вважав би потрібним коментувати В.Ющенка, але тема важлива.
Приємно, що він став читати Конституцію хоч тепер. Було б краще, якби на
її сторожі він був, займаючи посаду Президента.
Те, що Конституційний Суд прийняв неправильне рішення*,
очевидно. Тут з Ющенком я згодний. А те, що «домалювати» в Конституцію
необхідні норми намагався він сам – норми для себе – теж правда. І саме
задля цього була затіяна авантюра щодо парламенту в 2007 році. І що
порушував він Конституцію багаторазово, в т.ч. вчинивши антиконституційні
дії з розпуском Верховної Ради – правда теж. Це ті дії, які дозволили з
допомогою В.Ющенка спочатку вивести на олімп влади одну жінку, а потім
усвідомлення виборцями білосердечної загрози сприяло перемозі
В.Януковича.
Користуючись термінологією В.Ющенка, тепер він може сам собі
поаплодувати.
09.04.10

____________________________

* Див. ст. 196.
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Комментарии для СМИ
Какими будут итоги визита президента Януковича в США? Его
встречи с Обамой? Изменит ли Вашингтон свое отношение к Украине?
К украино-российским отношениям?
Вашингтону импонирует то, что в Украине появился субъект для
разговора. Недавно такого субъекта не было.
Тема же саммита касается Украины, поэтому приглашение
В.Януковича в Вашингтон естественно. Удастся ли ему в обсуждении выйти
за пределы темы, интересующей США, и коснуться, кроме общих вопросов
безопасности, выполнения обязательств Штатов по ДНЯЗ, известно будет в
ближайшие дни.
Недавно США и РФ в Праге согласовали очень важный документ. Он
будет фигурировать в дискуссиях и, в любом случае, будет отводить России
особое место в переговорах. Причем не только тогда. РФ укрепляет свои
позиции субъекта мировой политики. В ней меньше места остается для
Украины. Реализация проекта «Северный поток» - тому подтверждение.
Впрочем, к сему руку приложило недавно украинское руководство. Так что
пенять не на кого.
В целом же обстановка складывается так, что США и Европа будут
заинтересованы в более тесных российско-украинских отношениях. Нам
нужно делать с этого правильные выводы, чтобы на Украину мир не
смотрел только через российские очки.
Как Вы прогнозируете: будет расширение коалиции в ВР?
После предполагаемого ранее решения КС фракции оппозиционеров
будут постепенно «сыпаться», поскольку они формировались совершенно не
на убеждениях. Точнее, убеждение было одно: депутатство под крылом
белосердечных давало людям конкретную выгоду. Здесь важен статус. А он
может быть в любой фракции (или вне нее).
Изменениями в Конституции мы такую возможность пресекали.
Теперь КС этот инструмент порядка и ответственности похоронил.
Думаю, президенту и его политическим сторонникам удобнее было
бы именно правильное решение КС, то есть не признающее
конституционности нынешней коалиции. Тогда у президента сохранялось бы
право объявления досрочных выборов (право, а не обязанность), а
правительство продолжало бы работать в согласованном составе, поскольку
сформировано было на законной основе. Таким образом, влияние на
парламент у президента было бы более весомым, а его декларированная
приверженность демократии получила бы практическое подтверждение.
Как видим, победила иная линия (оценок Конституционному Суду не
даю). Тактика обошла стратегию. Так считаю. Ошибиться в оценке можно
только в случае, если стратегия другая.
Возможно ли конституционное большинство в нынешнем
парламенте? Изменения в Конституцию с целью усиления роли
президента?
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В.Янукович не заявлял о нехватке властных полномочий. Во всяком
случае, я таких высказываний не слышал.
Теоретически конституционное большинство в нынешнем составе ВР
возможно. Хотя надо бы предварительно уточнить: зачем?
Понесет ли наказание Ю.Тимошенко за клевету в адрес подкупа
судей КС, депутатов?
Комментировать ситуацию вокруг Ю.Тимошенко – все равно, что
мусор бросать против ветра – сам испачкаешься. Ю.Тимошенко сколько раз
и по разным поводам врала, что, если ее устами произносить правду, мало
кто поверит.
Поэтому мера ответственности ее за высказывания по поводу КС меня
мало интересует. А вот за аферы с бюджетом, курсовой политикой,
закупками, заимствованиями и другое – за это надо отвечать.
Это принципиально важно!
Допускаете ли Вы проведение досрочных выборов в парламент?
Если да, то какова причина? Согласится ли на это президент и его
партия?
В принципе, все возможно, хотя процедурно, после упомянутого
вывода КС, это сделать сложнее.
Тимошенко уже критикует новое правительство за бюджетные
недостатки. Сможет ли КМ подать в парламент реальный проект
бюджета?
Кабинет Министров обязан подавать реальный бюджет. А в том, что
Ю.Тимошенко будет прибегать к критике, – кто сомневался?
Причем ее, похоже, не смущает, что это ее грехи, ведь проект этого
бюджета она должна была направить парламенту до 15 сентября прошлого
года. Не направила. Почему? Не с чего его было формировать. Авантюры в
экономике имеют свои пределы. И оценки. Добро, если и юридические.
Как Вы оцениваете кадровые назначения новой власти? Считаете
их профессиональными, эффективными?
Назначения разные. Время покажет их эффективность.
Сомневаюсь, однако, в целесообразности назначения в местные
органы управления представителей только одной партии. Это сужение
кадрового маневра без особой выгоды для управления. И без выгоды
населению.
12.04.2010 года

199

Формула суверенітету
Не все в депутатських буднях пам’ятається достеменно. Але є події,
пам'ять про які не стирається довго. Такою подією було прийняття
Декларації про державний суверенітет України, що сталося 16 липня 1990
року.
Я навмисне не користуюся стенограмами, не беру до уваги різні
документи, аби не заглиблюватися в процедурні нюанси, а торкатися лише
вражень, що залишилися до сьогодні.
Щоб краще уявити перебіг фактичних подій, потрібно згадати, що
собою представляв у 1990 році український парламент. Він був наслідком
перших демократичних виборів, що проводилися на тлі роботи Верховної
Ради Союзу РСР, де вперше дискусія велась відкрито, а виступи багатьох
союзних депутатів не вкладалися в звичні стереотипи, «заводили»
суспільство. Собчак, Попов, Травкін, Ландсбергіс, комісія Гдляна, ажіотаж
довкола розвінчування корисливості в державному (здебільше: в партійному)
апараті. Це пропагандистське лушпиння згодом відсіється
і стане
зрозумілим, що ведеться цілеспрямована атака на партію – стержень
союзної державності. Робилося це за мовчазної згоди Генсека М.Горбачова,
який хотів демократичних перемін, але чим далі, тим більше демонстрував
втрату контролю над ситуацією, заграючи з одними, не дослуховуючись до
тверезих оцінок інших.
Окрема інтрига приковувала увагу обивателя – конфлікт між
М.Горбачовим та Б.Єльциним. Конфлікт не мав нічого спільного з
державними чи суспільними інтересами. Це була звичайнісінька
конкуренція за особистий вплив, за особисту владу. Використовувалися в
ній досить дешеві прийоми. М.Горбачов, знаходячись у Києві, говорив
перехожим, мовляв, ви тисніть «на них» знизу, а ми будемо тиснути зверху.
Себто, тиск передбачався саме на ту ланку партійно-державного активу, який
займався безпосередніми справами: будівництвом, розвитком промисловості
і сільського господарства, іншими життєво важливими питаннями. Йшло
шельмування кадрів, ніяк не причетних до «обростання», корупції,
службових зловживань. В цей час «Московская правда» та інші видання,
низка TV-програм аплодували Б.Єльцину за розвінчування партійного
керівництва, за те, що він «демократично» сідав у міський тролейбус,
заходив у магазини, обурювався чергами, цінами, асортиментом. Дешеві,
треба сказати, прийоми, але вони справляли враження. Країна повільно
опускалася в трясовину хаосу, некерованості та зневіри.
Деморалізований найперше був партійний актив. Люди не розуміли,
чого добивається Центр, яку перед собою ставить мету. Раптове підвищення
зарплати апарату при відмові від традиційних джерел поповнення партійного
бюджету і від управлінських функцій давали підстави для звинувачень, а з
іншого боку, виводили на «нуль» всі можливості партії.
За кілька місяців перед тим згадується розмова з першим секретарем
обкому партії, коли мені запропонували посаду завідуючого відділом
обласного комітету.
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- Скажіть, а чим я буду займатися? Питання господарської діяльності
відійшли, на кадрову політику впливати заборонено. Що від мене
залежатиме?
- Я сам не знаю, тому й прошу тебе.
Звичні орієнтуватися на лінію Центру, керівники в Україні
демонстрували розгубленість. Влада в республіці була вже фактично
здана. Йшлося про те, хто перебере її на себе. Уряд тероризувався
організованими (і проплаченими) акціями, та й впливати він міг на 15 – 20 %
обсягу економіки: решта відносилась до компетенції Москви. Компартійні
органи рішеннями ЦК та Генсекретаря від управління в усіх сферах
суспільного життя були відсторонені. Рух був здатний боротися «проти»,
але демонстрував повну безпорадність та некомпетентність у державних та
господарських справах. На очах у здивованих громадян руйнувалася велика
держава, в тому числі її найбільш організована ланка – Україна.
Шукаючи вихід із створеної ним же ситуації, М.Горбачов затіяв
кампанію з укладенням нового Союзного договору замість договору 1922
року. В рамках цієї кампанії відбувався «парад суверенітетів», бо кожен
суб’єкт Союзу РСР намагався продемонструвати свої переваги і відстояти
свої пріоритети. Зразком такого ставлення до суспільних проблем в Україні
було прийняття низки «чорнобильських» законів. Голова профільної комісії*
разом з іншими депутатами вишукував все нові і нові гарантії та способи
захисту постраждалих людей (і територій), формуючи закони, які, само
собою зрозуміло, передбачали централізоване, себто союзне фінансування
з бюджету. Одночасно при розгляді матеріалів, що мали стосунок до
Договору і Декларації, той же голова комісії виступав з радикальних позицій
відокремленості України. Подібне стосувалося і законів економічного блоку.
Напрацьовувалася ціла низка законопроектів, які завідомо були мертвими (і
такими є дотепер), протиріччя між намірами ініціаторів законів та змістом
цих законів були очевидними, вони потребували уваги з боку керівництва
держави.
А керівництва, як такого, не було, бо не було й держави. Потрібно
було знімати цю невизначеність. Формою часткового розв’язку ситуації була
підготовка і прийняття Декларації про суверенітет.
Гадаю, інші учасники спогадів детально розповіли про дискусії
довкола цього документу. Сподіваюсь, читачі зможуть в цій інформації
відокремити важливе від другорядного, суб’єктивне від справжнього,
завищення особистого вкладу від реальних заслуг.
Мені доводилося працювати над різними розділами Декларації, деякі
формулювання увійшли до документа в моїй редакції. Це непринципово.
Важливо, що вдосконалення проекту наближалося до завершення, а певності
в тому, що він буде прийнятий, не виникало. Вже проголосований з подачі
рухівців** намір України стати без’ядерною державою, підтримана норма
щодо взяття Декларації за основу при підготовці нової редакції Конституції
України, але значною мірою для багатьох депутатів, очевидно, для більшості
__________________

* В.Яворівський
** Пропозиція І.Драча.
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(а в ній погодилося перебувати більше 300 депутатів) проект сприймався
певною мірою абстрактно.
Критична точка була подолана під час остаточного голосування
доповненням Л.Кравчука, тодішнього секретаря ЦК Компартії України, про
те, що Декларація береться за основу позиції України при ухваленні нового
Союзного Договору. Та, по правді кажучи, рубікон було перейдено двома
тижнями раніше, коли в Москві було ухвалено Декларацію про державний
суверенітет Росії. Про це інколи забувають деякі російські коментатори, з
подивом нібито дивлячись на Україну як на «географические новости».
Голосування пройшло під овацію сесійного залу. В принципі була
одержана юридична формула суверенітету України. В тому, вважаю,
полягає одне з основних значень Декларації.
З цим документом, виданим у подарунковому варіанті, ми, велика
група народних депутатів (переважно від Руху), у квітні 1991 року відвідали
США. Раритет сприймався добре, особливо діаспорою. Ми ж при тому
пам’ятали, що ще зовсім недавно в залі Верховної Ради американський
президент порівняв Україну з… провінцією Квебек у Канаді, даючи тим
самим оцінку і Декларації.
Тим не менше процес розвивався. До прийняття Акту про
незалежність залишалося небагато часу.
15.04.10
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Комментарии для СМИ
Чем закончатся газовые переговоры для Украины? Будет ли
снижена цена на газ? Как это отразится на потребителях? На
промышленности?
То, что цены будут снижены, сомнений уже нет. Ради объективности,
их повышать до нынешнего уровня не было оснований. Была тому одна
причина – персональный интерес переговорщиков, потому что с
большего объема капитала (при стабильном даже проценте «отката»)
личный доход зашкаливает. «Зашкаливает» и здравый смысл. Интересы
государства, потребителя газа, всех граждан тогда ничего не значат.
Ситуация с газом в Украине – зеркало ее власти, доказательство
ее криминализации. А отсюда – необходимости разделять бизнес и власть.
Но это задача политическая. Экономическая задача – дать
возможность для работы производству и возможность возвращать стоимость
газа коммунальному потребителю. На этих двух условиях и будет, наверное,
строится мотивация позиции украинской стороны на переговорах.
Если удастся обеспечить ценовую позицию импортного газа,
удовлетворяющую нужды промышленности и индивидуального потребителя,
тогда у правительства появится дополнительный маневр, связанный с
условиями добычи и реализации газа на территории Украины. Этот маневр
может быть эффективным.
Тимошенко заявила о готовности начать судебный процесс
против КСУ. Сможет ли она реализовать данный план? К чему это
приведет?
У Ю.Тимошенко так много разных заявлений, что за ними не каждый
уследит. Я себя не хочу утруждать таким занятием, тем более что
эффективность ее намерений чаще всего нулевая.
Может ли быть сильной страна со слабой оппозицией? Как Вы
оцениваете перспективы украинской оппозиции?
Да, страна может быть сильной. Другой вопрос, каково человеку, его
правам в такой стране? Поэтому сильной и стабильной может быть страна
с демократически организованной системой власти. Такая система
предполагает наличие нормальной оппозиции.
В сегодняшней Украине наблюдается борьба за статус оппозиционера
(человека или организации), то есть ведется борьба за форму, не за
содержание. Выглядит это не совсем прилично. А оппозиция по существу
(сильная или не очень) определяется не статусом, а уровнем доверия к ней
населения, умением отстаивать интересы граждан, масштабностью и
эффективностью акций.
Когда организовывались акции «Украина без Кучмы», «Восстань
Украина!» или против повышения коммунальных тарифов, социалисты не
имели официального статуса оппозиционеров, но все знали, что за этими
акциями стоим мы, наши активисты.
19.04.2010 г.
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Підписані українсько-російські документи в Харкові* можна
прокоментувати наступним чином.
1. Юридично-правовий момент. Конституція України і перехідні
положення в ній містять суперечливі норми. Ст.17 Конституції не допускає
розташування на території України іноземних військових баз. А п.14
перехідних положень дозволяє використання існуючих військових баз
(читай: ЧФ) для тимчасового перебування на умовах оренди відповідно до
міжнародних договорів, ратифікованих Україною.
Відзначимо, що правове врегулювання цього питання відбулося у
1997 році, тобто через рік після ухвалення Конституції. Тому, очевидно, є
потреба звернення до Конституційного Суду за роз’ясненням правової
колізії, що існувала раніше і продовжується тепер.
Проведення референдуму, залучення народу до вирішення цього
питання сумнівне хоч би тому, що порядок разв’язання проблеми визначений
Конституцією і, по суті, не йдеться про зміну території України (див. ст.ст.
Конституції 73, 92 (п.22.2) та інші).
2. З політичної точки зору, ми отримали додаткові підстави для
демонстрації патріотизму, особливо тими, хто наніс величезну шкоду
суверенітету України в його економічному, оборонному та політичному
аспектах.
Довести державу до системного банкрутства, а потім заявляти про
свій патріотизм можуть тільки фарисеї. Прізвища їх називати не варто.
3. Економічну складову домовленостей не вважав би завершеною.
Відбулося зниження цінових параметрів імпортованого газу на величину, що
дорівнює нічим не обґрунтованому (окрім приватних інтересів
переговірників) підняттю ціни в січні 2009 року.
Якщо ми йдемо назустріч РФ в питаннях флоту, то РФ мала би йти
назустріч нам в газових справах, починаючи з оптимальних ринкових цін, а
не прийнятих за жіночою логікою.
Оскільки договір тривалий, кон’юнктура і інші умови ще будуть
змінюватися. Гадаю, парламент при розгляді цього питання мав би поставити
завдання уряду щодо корекції умов або щодо їх перегляду згодом при зміні
загальної ситуації на світовому ринку та враховуючи інші (невідомі поки що)
обставини.
22.04.10
__________________

* В Харкові 21.04.10 В.Янукович і Д.Медведєв підписали Угоду між Україною і
Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської
Федерації на території України - угода міжУкраїною і Російською Федерацією, згідно з
якою термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації уСевастополі
подовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка
сторона не висловить заперечення, та встановлена орендна плата. Як зазначено в самій
угоді, термін перебування флоту збільшено в обмін на здешевлення для України
російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів.
Ратифікована Верховною Радою України та Державною думою Російської Федерації 27
квітня 2010 року.
В Україні домовленості викликали обурення опозиції, екологів, місцевих рад та
суспільства загалом. Більшість аналітиків розцінили її як таку, що суперечить
Конституції України. Денонсована в односторонньому порядку Державною Думою РФ 31
березня 2014.
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Комментарии для СМИ
Первомай для СПУ прошел под знаком борьбы за блокирование
нового Трудового Кодекса, ущемляющего права наемных рабочих. Есть
результаты этой акции? Какова реакция людей?
Ситуация с Трудовым Кодексом полностью гармонирует с
традициями Первомая. Не было бы ее – пришлось бы что-то придумывать
для демонстрации заботы о трудящемся человеке.
Говорю об этом с некоторой долей иронии, ибо и политическим
партиям и, особенно, профсоюзам нельзя забывать, что тема труда, его
условий, охраны, оплаты (и на злобу дня, - продолжительности рабочего дня
и недели) должна быть постоянной заботой общественных организаций.
Поглощенные бесконечным количеством неурядиц, вросшими в
общественные отношения безработицей и бесправием, люди теряют значение
ключевых позиций: права на труд, его охрану и на его вознаграждение.
Кроме того, за много десятилетий они отдалились от традиции защищать
свои права, поскольку это было делом прежнего социального, в целом,
государства. Поэтому реанимирование первомайских лозунгов, что
наблюдалось во многих акциях, превращение просто праздника в
политическую акцию - дело необходимое и перспективное, хотя бы исходя из
потребностей массового самосознания. Да, во многих местах власть и
властные партии подключились к празднованиям. Да, иногда это выглядело
не совсем искренно. Во многих и многих случаях это не воспринималось
обывательской средой. Но… «капля камень точит». В целом закладывается
традиция, которую нужно будет развивать, корректировать, популяризовать,
формируя и таким способом уважение человека труда к самому себе.
Больше
двадцати
общественных
организаций,
сплоченные
инициативой Союза женщин за будущее детей (руководитель В.СеменюкСамсоненко), давно забили тревогу по поводу намерений капиталистов
навязать народу свой Трудовой Кодекс. Навязать через зависимых от
капитала депутатов (таких в парламенте теперь подавляющее большинство).
Солидаризуясь с общественными организациями, партия социалистов
обратилась по поводу Трудового Кодекса к новому президенту,
правительству и парламенту. Снятие проекта с рассмотрения – пусть
маленький, но все же успех. Общественное внимание будет теперь
привлечено к проблеме прав трудящихся, и «втихаря» за реакционный
проект проголосовать не удастся ни работодателям, ни их соглашателям из
некоторых партий.
Думаю, это важно. Потому соответствующий акцент первомайских
акций был уместен.
Как в СПУ относятся к идее проведения референдума по вопросу
установления в Украине памятников Сталину? Намерена ли
Запорожская «ячейка» СПУ выразить свою позицию - в случае проведения
в регионе обсуждения этого вопроса? Ваша личная точка зрения?
Не вижу необходимости в референдуме. Мне кажется, кое-кто из
числа коммунистов в Запорожье, забыл о решениях ХХ съезда КПСС.
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Продолжателям дела КПСС это не к лицу. Нужно напомнить им об истории,
не перестраивая ее под политическую конъюнктуру.
Надо уважать мнение людей. В своем подавляющем большинстве,
уверен, они дают правильные оценки и заслугам, и прегрешениям Сталина.
Соотношение этих оценок математически не определяются. Но надо иметь
ввиду, что есть грехи, которые ничем не перекрываются. Поэтому
конъюнктурно выглядит использование настроений множества людей в
канун годовщины Великой Победы, как и настроений, вызванной
безалаберщиной украинских властей. Политики не имеют права
спекулировать на этих настроениях.
Это и моя личная точка зрения. Она полностью соответствует
программным установкам СПУ.
Допускаете ли Вы, что Тимошенко через оппозиционную
деятельность, через Комитеты общественного спасения, через
парламентское
блокирование
сможет
добиться
внеочередных
парламентских выборов?
Недавно я отвечал вопросом на этот вопрос. А что мешало провести
досрочные выборы в 2008 году на основе конституционного (!) указа
В.Ющенко? Был другой состав парламента? Была легитимной коалиция
(несуществующая)? Кто сорвал те выборы*?
Я всегда поддерживал идею всевозможных общественных структур,
через которые можно отстаивать правду. Но если их созданием занимаются
люди, для которых ложь – это характеристика образа жизни, то это
мертворожденные образования. На лжи правда не произрастает.

06.05.2010 г.

__________________

* В. Ющенко, подписав обоснованный указ, стушевался перед Премьером
Ю.Тимошенко, заявившей, что на досрочные выборы в бюджете деньги не
предусмотрены. А они ведь никогда на подобные вещи не откладываются.
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Комментарий для СМИ
Как вы относитесь к предположению А. Лавриновича «отменить»
конституционную реформу? Насколько это возможно.
Министр юстиции хорошо знает Конституцию и порядок внесения в
нее изменений.
Кто бы что ни говорил, но закон, принятый 8 декабря 2004 года, и
необходим, и полезен. Все претензии по поводу процедуры его принятия («на
коленях написан», «голосование ночью», «принятие под влиянием
политической ситуации» и пр.) несостоятельны.
Во-первых, закон об изменениях в Конституции готовился
заблаговременно, на него потрачено около 4-х лет. Как сопредседатель
специальной комиссии могу свидетельствовать об учете предложений от всех
политических партий, представленных в парламенте, от других субъектов
законодательной инициативы. Закон, в частности, полностью гармонирует с
документами, подписанными двумя годами раньше В.Ющенко,
Ю.Тимошенко, П.Симоненко и мной.
Во-вторых, этот же проект в полном соответствии с регламентной
процедурой обсуждался и голосовался 8 апреля 2004 года, за восемь месяцев
до принятия закона. Ему тогда не хватило до 300-т 4 или 6 голосов депутатов
от НУ. В.Ющенко в то, наверное, время забыл о своих подписях на
Меморандуме и других документах.
Замечу, если бы 8 апреля голосование было результативным, не
было бы никаких акций протеста, Майдана также. Президент был бы
избран без скандала и противостояния. И страна развивалась бы без
конвульсий.
В-третьих, после результативного голосования 8 декабря 2004 года
была встреча в кабинете Председателя парламента, в которой принимали
участие Л.Кучма, В.Ющенко, В.Литвин и другие. Как участник этой встречи
подтверждаю, что все присутствующие там считали оправданным и
успешным принятие закона об изменениях в Конституцию. И все, кстати,
соглашались с необходимостью безотлагательного принятия второй части
политреформы – об усилении функций местного самоуправления. Поправки
к Конституции по этому поводу были подготовлены, но по просьбе
В.Ющенко их отсрочили на период после завершения президентской
кампании (кампании 2004 года, разумеется, проволочки тянутся уже шесть
(!) лет). Непринятие этих поправок и есть «искалечиванием» Конституции, о
чем упоминает в известном интервью министр.
В-четвертых, многолетние сетования В.Ющенко на измененную
Конституцию, якобы не позволяющую сформировать эффективную власть,
оказались беспочвенными. Это подтверждено нынешней практикой.
Просто Конституцию нужно соблюдать. Ее несоблюдение властью
в течение полутора десятка лет – главная причина плачевного
состояния Украины. Будем надеяться, что новая власть учтет эти изъяны.
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Что, на ваш взгляд, сегодня происходит в сфере приватизации?
Как вы оцениваете продажу «Лугансктепловоза», перспективу продажи
« Укртелекома», объектов энергетики?
Насколько мне известно, продажа «Лугансктепловоза» произведена
по условиям, разработанным прежним правительством, обвиняя
предыдущее руководство ФГИ (В.Семенюк-Самсоненко) в «непрозрачности»
приватизации.
Теперь – «прозрачно», но без конкурса. Дороже на сто с лишком
млн. гривен, но гривна теперь соответственно «легче». Оперативно, но
забыли об инвестиционных обязательствах покупателя как важном условии
договора, гарантирующем (так было при прежней приватизации)
модернизацию и развитие предприятия. Как будет теперь? Где гарантии, что
завод не пойдет под вырезку на металлолом?
Прежде чем проводить приватизацию, нужно утвердить парламентом
ее программу, там же уточнить основные условия, которые касаются
отдельных объектов.
А названные объекты имеют свою историю. Вспомним, как ФГИ при
прежнем руководстве несколько раз объявлял конкурс по приобретению
мизерной части акций «Укртелекома», устанавливая при этом реальный
масштаб цены. Цена после конкурса становилась на порядок выше. И как
моментально под давлением правительства принимались судебные решения,
препятствующие повышению цены. Преследовалась цель: дешевле «для
своих».
Вспомним, что приватизация пяти облэнерго в 2000 году
(инициатива тогдашнего вице-премьера Ю.Тимошенко) моментально
привела к двукратному повышению тарифов на электроэнергию. Что
предполагается теперь? Как избежать «повторения пройденного»?
Нужна утвержденная программа приватизации.
Будет ли правительство проводить непопулярные реформы, в
частности, повышать пенсионный возраст? Ваше отношение к
реформам пенсионной системы?
Пенсионная реформа назрела давно. Дальше разговоров дело не
двигалось. Если бы своевременно была принята система индивидуальных
накопительных счетов, возможно, и возрастной ценз не имел бы такой
остроты.
А сейчас это рисковый вариант. Нужно все очень внимательно
считать, разъяснять людям. Но пенсионный возраст пока повышать
нельзя.
16.06.2010
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Из интервью для «Комсомольской правды»
Один из авторов нынешнего Основного закона рассказал о
конституционной ночи, а также о вероятности проведения новой реформы.
14 лет назад, 28 июня 1996 года, Украина обрела свою собственную
Конституцию. До этой даты действовал устаревший основной Закон УССР
1978 года «выпуска». Первые попытки хотя бы обговорить проект новой
Конституции были предприняты в 1992 и 1993 годах. Они закончились
ничем: слишком разным было видение Основного Закона у разных политсил.
Наконец, в 1995 году был принят конституционный договор, а спустя год - в
мае - июне 1996-го - Верховная Рада под руководством Александра Мороза
приступила к рассмотрению проекта новой Конституции. Рассматривали ее
месяц, а потом еще целые сутки, которые вошли в историю страны под
названием «конституционная ночь».
Александр Александрович, много ли было выпито кофе?
Наверное, много, не знаю. Депутаты всегда готовы к этому делу... А
после принятия – короткий фуршет.
Ваша усталость, наверняка, была огромной.
Утром был выпуск офицеров военных академий. Кучма пригласил
меня в Мариинский дворец, где он устроил прием. Помню, в глазах рябило будто на электросварку насмотрелся: всю ночь напряжение было
колоссальное! Некоторые нормы пришлось голосовать по 27 раз. Были 3-4
нормы, которые в сумме набрали 60 голосований. Только на них ушло 6
часов. Меня спрашивали: а зачем? - но иначе не была бы принята
Конституция.
Возможно ли изменить ее в сложных условиях, нестабильных, как
в последние годы?
Естественно. И аргументы по поводу того, что нельзя, поскольку нет
у нас стабильного парламента, - от лукавого. Обратите внимание:
конституции, как правило, во всех странах принимаются, когда в
парламентах нет единства. В чем изюминка такой ситуации? В основном
законе всегда есть компромисс, оптимальное соотношение между правами и
обязанностями институтов власти, граждан. И как раз в тот момент, когда у
ключевой политсилы нет уверенности в том, что она - победитель, нужно
вносить изменения в Конституцию.
Так же было и в 1996 году?
Тогда мы приняли ее вопреки намерениям президента и его видению
содержания Конституции. Ведь он ее писал под себя, для диктатуры.
Понимая опасность этой перспективы, мы приняли свой документ. Я бы не
сказал, что мы защищались от глупости со стороны президента. Мы
проводили в жизнь проект, который уже был наработан депутатами,
представителями разных сил. В этом и есть ценность нашей Конституции.
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Тогда было много «конфликтных линий»: касаемо статуса русского
языка, символики, Черноморского флота. Все те же вопросы тревожат
Украину и сегодня...
Между тем, нормы, что касаются русского языка, в Конституции
выписаны корректно. И - не поверите! - в зале этот пункт особого конфликта
не вызывал. Конфликты возникали по другим поводам. Мне пришлось 3
месяца бороться, чтобы в состав комиссии по подготовке Конституции
включили коммунистов.
Они что, не хотели?
Их не пропускал Кучма и его приверженцы. И когда в начале мая их
удалось ввести в состав комиссии (а значит, и включить в голосование, а это
больше 120 голосов), я сказал: «конституция будет принята». Еще до
«конституционной ночи» 28 июня мы приняли 47 статей Основного закона.
Тогда уже и сам Кучма понял, что мы сделаем свое дело. Поэтому он вынес
на референдум свой проект, который был отброшен еще накануне, в марте это был совершенно авантюрный проект, а его внесение на референдум
нарушало конституционный договор. Ведь в нем Кучма подписал, что на
референдум может выноситься только тот проект, который не набрал 300
голосов в парламенте, но набрал большинство. Это как раз и возмутило
многих. В том числе и тех депутатов, кто постоянно бегал к нему на
совещания.
Известно, что и само заседание Рады, и «конституционная ночь»
стали возможными только благодаря тому, что 27 числа несколько
«кучмистов» сделали ошибку, случайно зарегистрировавшись в зале.
Это было не совсем так. Фракции, близкие к Кучме - в том числе Рух,
который боялся, что в Конституции будет защищена «левизна», и потому
«прислуживавший» президенту - получили от него установку. Им нужно
было сорвать вечернюю регистрацию (депутаты тогда регистрировались
дважды - на утреннем и вечернем заседаниях). И если бы после обеда не
набрался кворум, парламент больше не собирался бы до сентября: тогда
президент без проблем провел бы «свою» конституцию через референдум.
Какими были ваши действия?
Предполагая такое развитие событий, я поставил на голосование
предложение работать без перерыва. Для этого я собрал перед
голосованием совет у себя в кабинете. Обратился к тем, кто постоянно ходил
к Кучме: «Ну что, мол, добегались? Вы же видите, какой проект предлагает
Кучма вынести на референдум!» И депутаты проголосовали решение
работать в режиме единого заседания. В том числе из-за того, что
покойный Вячеслав Черновил опоздал на заседание. Подошел ко мне,
спрашивает, мол, «Неужели регистрации после обеда не будет?» Я ответил нет, не будет. Он расстроился, побежал советоваться. Но комиссии уже
были созданы, они разошлись на работу. А за голосование принялись только
в 8 вечера: долго не могли согласовать некоторые моменты, в том числе
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относительно символики,
собственности.

языков,

системы

государственной

власти,

Если бы вам пришлось еще раз принимать конституцию, уже в
2010 году, какие новые нормы вы бы в ней прописали?
Те же, что и тогда, в 1996-м, ставил. Их не удалось тогда провести: я
бы записал усиление местного самоуправления. Тогда Украина была бы,
по-моему, другой страной. Но я бы не хотел принимать Конституцию еще
раз... И чтобы кто-либо принимал, не хочу. Этого нельзя делать, грех.
Если бы мы в 1996 году не приняли Конституцию, я сомневаюсь, что мы
бы ее имели и сейчас! Потому что вряд ли смогли бы связать разные
течения, настроения, понимания ситуации людьми. Мы на постсоветском
пространстве – единственная страна, которая приняла Конституцию так,
как нужно – в парламенте.
24.06.10
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Интервью для СМИ
Как Вы оцениваете перспективу повышения пенсионного
возраста? К каким социальным и экономическим последствиям это
приведет?
Два обстоятельства объясняют отношение власти к этой теме. Вопервых, демографическая ситуация складывается таким образом, что
пенсионеров в стране становится больше работающих, причем соотношение
ухудшается быстрыми темпами. Подобное происходит и в других
европейских странах, хотя по другой причине и с меньшей скоростью. Выход
там ищут также увеличением пенсионного возраста и, как правило, не без
последствий для тех, кто решился на такой шаг. Судьба Г.Шредера и его
партии в Германии – тому пример.
Понятно, что власть пытается воспользоваться проверенным опытом
других стран и ее намерения имеют свою логику. Тем не менее пенсионный
возраст надо рассматривать, не только исходя из возможностей
государства, но прежде всего из положения наших сограждан, учитывая
среднюю продолжительность жизни, уровень социальной обеспеченности,
размер пенсий, соотношение между пенсией и зарплатой, между пенсией и
размером социальных стандартов (материал по этому поводу есть в газете
«Товарищ» за 7 – 8 июля № 52). В совокупности это означает (расчеты я не
привожу), что предлагаемая мера – увеличение пенсионного возраста –
преждевременна.
Одной из причин такой ситуации в Украине является серьезная
зависимость Пенсионного фонда от бюджета. Фонд дотируется бюджетом,
что в нормальных условиях быть не должно, и потому реформа пенсионной
системы давно назрела.
В любом случае проблема сводится к количеству денег, которые
нужно накопить в Пенсионном фонде, чтобы выдавать их пенсионерам, и к
покупательной способности этих денег. А здесь мы столкнемся с запущенной
давным-давно проблемой – с реформой системы оплаты труда как
источником накопления фонда. Еще в 1992 году я вносил проект реформы
по этому поводу (тогдашний Премьер-министр В.Фокин положительно
отозвался о нем), но никто не рискнул приступить к реформе. А речь шла о
других – европейских – масштабах стоимости труда и других товаров, о
приведении в соответствие доходов и расходов граждан, используя
объективные пропорции, беря за точку отсчета реальную стоимость
жизненно важных товаров (хлеба, например). По этому пути придется пройти
все равно, тем более в условиях нашей открытости и зависимости от
мирового рынка. Но пройти можно по-разному. Сегодня нас «ведут»: цены
на бензин, газ, товары народного потребления (холодильники, стиральные
машины, мебель, теперь и ключевые продукты питания) равны или выше
европейских, а доходы подавляющего количества людей в десятки раз ниже
европейских. Эти ножницы не безобидны, они «сработают», как ружье на
сцене (по Станиславскому). Власть не может, не должна проходить мимо
этой несправедливости.
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Теперь, во-вторых. Ситуация обострилась в связи с необходимостью
бюджетом покрывать увеличивающиеся расходы Пенсионного фонда. А в
бюджете свой непомерный дефицит, оставленный по наследству от
белосердечного правительства. КМ ищет возможности увеличения
поступлений в бюджет. Его намерения при этом не выходят, в основном, за
пределы фискальной политики. Отсюда напряжения с Налоговым и
Трудовым кодексами, что в интерпретации многих аналитиков означает
улучшение показателей за счет граждан. Ситуация также рискованная.
Мне кажется, более эффективными (и щадящими по отношению к
гражданам, да еще и вызывающими их одобрение) были бы шаги по защите
бюджета от разворовывания. Знающие люди считают, что 30 – 40%
бюджета растягивается по карманам «чистым» криминалом и криминалом в
чиновничьем обличье. Не думаю, что приведена завышенная цифра. А раз
так, то вся проблема, прежде всего, сводится к войне с коррупцией.
Именно войне. Насколько способна власть начать такую войну, настолько
зависит ее устойчивость. Настолько появится возможность для решения
людских проблем.
Как Вы относитесь к инициативе КПУ провести всенародный
референдум по вопросу сотрудничества Украины с МВФ? Намерены
социалисты поддержать это мероприятие? Или Соцпартия выступит с
собственными предложениями по этому вопросу?
Я как-то пропустил мимо внимания такую инициативу. Среди нашего
актива эта тема не обсуждалась. Но если бы обсуждение проводилось, я
выступал бы против участия в популистских акциях. Ведь на референдуме
люди должны давать ответ на совершенно понятные им вопросы. Тем более
простым аргументом против инициаторов для людей будет убедительное:
кредит наиболее выгодный по процентным ставкам и условиям возврата.
«Связанность» кредита с проведением внутренней экономической и
социальной политики – аргумент не для граждан, а для власти, для оценки ее
действий. Не так делает власть? Давайте менять ее! Зачем же
маскировать такую цель пропагандистской кампанией сомнительного
содержания? И первым шагом коммунисты могли бы отозвать своих людей
из правительства и других структур управления, выйти из коалиции,
извиниться за поддержку правительства Тимошенко, действия которого по
внешним заимствованиям вели к обвалу экономики и финансовой системы.
Это было бы честно, по-коммунистически. Так мне кажется.
А референдум по поводу МВФ – это что-то сродни позиции «между
здесь»: и поговорить есть о чем, и людям от этого никакого прока - кредит
взят, рассчитываться за него все равно придется.
Иметь еще надо ввиду, что отношения с МВФ касаются бюджета, а
Конституция предписывает непроведение референдумов по поводу налогов и
бюджета.
12.08.10
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Коментар
16 вересня минає 10 років з дня вбивства Георгія Гонгадзе. Десять
років Україна, як держава, демонструє світові верховенство кругової
поруки над правом. Передаючи по естафеті вірність цьому верховенству,
владні режими намагаються берегти честь мундира, хоч всі чудово
розуміють, що йдеться про елементарне відведення від відповідальності за
причетність до злочину високих посадовців, зокрема тодішнього президента і
керівника його адміністрації.
Враховуючи настання строку давності, слідство прокуратури робить
висновок про те, що генерал О.Пукач отримав наказ убити Георгія Гонгадзе
від тодішнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка. Проти інших
посадовців кримінальні справи не порушуються нібито за відсутністю
підстав. Зрозуміло, що справа хорониться шляхом списування основної
вини на покійного.
Очевидна замовність такого варіанту не потребує доказів. Чому ж
колишній міністр зацікавився журналістом? Чому він давав (і чи давав?)
злочинне розпорядження? Яка причина переслідування журналіста і
стеження за ним? Хто і з якою метою намагався з перших тижнів
розслідування завести його на манівці, підтасовуючи надумані
свідчення? Ким блокувалася об’єктивна судово-медична експертиза? Чому
не бралися до уваги велика кількість незаперечних доказів – записів розмов у
кабінеті президента Л.Кучми, хоч слідство фактично підтверджує всі епізоди,
записані майором М.Мельниченком? Чому парламент не контролював хід
розслідування як належить, виконуючи вимоги ПАРЄ (лише раз, під моїм
головуванням, Верховна Рада заслухала відповідні звіти керівників
відомств)?
Таких питань за десять років «розслідування» набралося безліч.
Протестуючи проти політичного цинізму і безправ’я людини, Соціалістична
партія організувала масові акції, змушуючи владу вдаватися хоч до
мінімально необхідних кроків для встановлення істини і покарання
замовників, організаторів та виконавців тяжкого злочину. Деякі політики
(Ющенко,Тимошенко, Луценко) зробили собі на цих акціях політичну
кар’єру, але не сприяли завершенню розслідування очевидної справи,
навіть одержавши високі повноваження і роздаючи обіцянки народу.
Спливає 10-річний термін найбруднішого кримінального епізоду в
сучасній історії України. Обов’язок теперішньої влади – завершити справу не
формальними рішеннями, а оприлюдненням повної правди про її зміст, щоб
хоч відмежуватись від причетних до неї.
На неправді благо не зводиться.
Гонгадзе розбудив Україну, а держава до його рівня не доросла.
Пробач, Георгію!
15.09.10
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Коментар
з приводу рішення Конституційного Суду*
Зауваження Конституційного Суду стосуються редакційних речей.
Хіба можна визнавати вадою те, що в законі №2222 пишеться не
«прокурора», а «прокурора України», або в п.22 ст.85 поміняли місцями
«затвердження чисельності… Збройних сил, СБУ …» на «СБУ, Збройних
Сил…». Суть же абсолютно однакова.
Зміни, внесені до тексту закону, який став частиною Конституції, в
основному, випливають з висновку Конституційного Суду від 12 жовтня
2004 р. Деякі слова в законі були вилучені, щоб не змінювати існуючий текст
Конституції. Радилися при тому з Конституційним Судом, він схвально
до того ставився. Зміни врахували зауваження КС, зокрема про порядок
формування Конституційного Суду, про зміст прикінцевих положень,
скорочених в кілька разів. Зміни врахували зауваження і Венеціанської
комісії, через це знято норми щодо імперативного мандату. Це було
основним її зауваженням.
Не все можна було врахувати за об’єктивними обставинами.
Наприклад, як було 8 грудня 2004 року повторити в тексті норму про те, що
вибори Президента відбудуться у жовтні, тобто заднім числом?
Подібних речей у висновках Конституційного Суду вистачає. Акцент
він робить на основі нюансів процедур, виписаних самим КС на основі
попередніх власних рішень. Зверніть увагу: не на основі Конституції і
Законів. Але ж ми пам’ятаємо і висновки Суду про третій термін
президентства, про порядок формування коаліції. Наприклад, Конституція
гласить: «у Верховній Раді… формується коаліція депутатських фракцій,
до складу якої входить більшість народних депутатів…» і далі «… фракція…,
до складу якої входить більшість народних депутатів має права коаліції».
Фракція, а не депутати. А яке було рішення суду?
Конституційний Суд декілька разів у своєму висновку посилається на
ст.157, 158 Конституції та на свої повноваження. Кожен пункт його
попереднього рішення від 12 жовтня 2004 р. робить те ж саме, і кожен раз
там йдеться про те, що «проект не порушує права і свободи громадян, не
спрямований на ліквідацію незалежності…». Та закон №2222 тим більше
нічого не порушує, бо збігається з текстом №4180!
А роль Конституційного Суду, що випливає зі ст.150, 157, 158, 159
Конституції, якраз до того і зводиться, – встановити, чи не несе загроз
людині і державі зміна Конституції? Ні, не несе, робить висновок суд.
Але все це стосується законів та інших нормативних актів. І не
стосується Конституції! Немає закону №2222! Він зник 08.12.2004 р.,
ставши частиною Конституції. На її основі двічі обрані Верховна Рада і
Президент, той же Конституційний Суд. Тепер же він – КС – наділяє новими
повноваженнями і інститути влади, на що не має права.
__________________

* 30 вересня 2010 року КС під тиском АП зробив висновок про
неконституційність змін, внесених 08.12.2004 р. Верховною Радою України в
Конституцію України, перевищив свої повноваження, змінивши текст Конституції.
Зроблено це на догоду В.Януковичу, який перед тим замінив 5 суддів КС.
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Якщо так тлумачити закони, то можна відмінити Конституцію взагалі.
Вона теж приймалася з відхиленнями від процедури. Наприклад, ст.20
голосувалася 27 разів. Без неї не можна було б прийняти Конституцію в
цілому, ст. 10 – 17 разів, більше 10 разів ст. 13, 14 та ін. Кілька разів – про
Конституційний Суд. Скажете, не можна відмінити, не було Конституційного
Суду. А рішення щодо неконституційності заборони КПУ приймали ж (і
правильне рішення), хоч порушення Конституції відбулося ще у 1991 році.
Приводжу ці аргументи тому, що наша держава створювалася (і створюється)
в умовах складної політичної боротьби при абсолютній відсутності традицій
демократії, при збільшенні в політичних рішеннях суб’єктивного,
споживацького начала. Конституційний Суд як інститут держави не повинен
стояти осторонь цих обставин, і тому повинен не прикриватись формою, а
вникати в зміст. Це його обов’язок, визначений Конституцією! Тим паче що
форма і зміст відповідні.
Що ж далі?
Днями я одержав листа про нинішню політичну ситуацію, епіграфом
до якого є мої слова:
«Ганьба!» і «Слава!» - нуль у сумі.
Не в тому річ, хто що кричить,
А в тому, що душа болить:
Тих доста, що не здатні думать,
Ще більш – ледачих те робить!
Ледачих думати в Україні дуже багато. Але це не докір народові. Це
фіксація того, що є. Адже думати люди розпочинають в умовах
демократії. А де тому можна було навчитися: під Австрією, Польщею,
Росією, Німеччиною чи в складі Радянського Союзу, де держава була
фетишем?
Коли є демократія? Не тоді, коли влада «почує кожного», а тоді, коли
до кожного прислухається і робить так, як це кожному, себто, народу
необхідно.
Людина буде думати, брати участь у державних рішеннях тоді, як
вона бачитиме, що вона сама щось значить. А це відбувається тоді, коли
влада підконтрольна народу. Якраз тому її – владу – треба перемістити до
людей, туди, де вони проживають. В тому логіка реформи системи влади,
розпочатої в 2004 році, а не в її концентрації в одних руках, у центрі.
Зробити слід так, як в сучасній Європі,
ми ж хочемо бути
європейською державою. Не можна людей зробити щасливими і
успішними «зверху». Можна добитися якихось позитивних зрушень,
особливо йдучи від «нуля», як тепер. Але це тимчасово. Серйозні
перетворення в добробуті, в гарантіях прав і свобод кожного можна мати
лише в країні з демократичним устроєм. Форма управління і стан розвитку
держави та суспільства – це абсолютно поєднані речі.
Сьогодні Конституційний Суд зробив крок у зворотному від
прогресу напрямку. Вважаю, зробив політичний, а не конституційноправовий крок. Оцінку йому дасть історія, дадуть люди.
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Тепер багато залежить від Президента. Якщо він відчуває потребу
долучити до потрібних перетворень усіх громадян, то ініціюватиме закони і
практичні кроки в напрямку зростання ролі місцевого самоврядування, війни
з корупцією, відповідальності чиновництва. Він уникатиме авантюр з
перетворенням землі в товар.
Ще раз повторю: «зверху» люди не ощасливлюються. Щасливими
вони можуть зробити себе самі. Треба створити їм умови. Це головне
завдання влади.

01.10.2010 р.
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З інтерв'ю для «Главреда»
Хто ухвалив рішення про зміну тексту закону №2222 після
отримання вердикту Конституційного Суду, що зараз стало підставою
для визнання його нечинним?
Зміни ухвалені парламентом. Зроблено це правомірно і корисно для
справи, бо йдеться про юридичну редакцію тексту, що є обов’язковим при
обнародуванні законодавчих актів. Для прикладу, текст Конституції
України, прийнятий у 1996 році, появився в газетах після більш як тижневого
юридичного редагування. І це ні в кого не викликало претензій.
У приписах КС, що стосуються обговорюваної теми, Верховну Раду
звинувачують, зокрема, в тому, що в статті 90 слово «та» замінено словом
«або». Давайте прочитаємо фразу щодо того, коли Президент не має права
достроково припинити повноваження парламенту: «останні шість місяців
строку повноважень Верховної Ради України та [або] Президента
України». (Виділені слова взяті з тексту, ухваленого в 1996 році). Якщо
використовується слово «та», то юридичні мудреці можуть так протлумачити
норму, що піврічний термін до фінішу каденцій у парламента і президента
наступають одночасно. А це виключається! Тому не випадково «та» замінене
«або», оскільки такі ситуації можливі, а в часі вони ніколи не збігаються. До
речі, стосовно статті 90 процитую ще раз документ КС: «…нову редакцію
статті 90 доповнено новою частиною четвертою такого змісту:
«Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових
виборах, проведених після дострокового припинення Президентом
України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не
можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання».
КС говорить неправду. Приведене формулювання слово в слово є у
чинній з 1996 року Конституції, тільки вважається третьою, а не четвертою
частиною статті. Третьою частиною стало додаткове повноваження
президента, що ні в кого, і в КС теж, не викликало заперечень.
То в чому ж тут порушення?
Суд ремствує, що в проголосованому 8 грудня 2004 року тексті
випали слова «крім випадків, передбачених цією Конституцією» (ст.78), у
ст.81 виключено слово «виключення» чи у пункті 26 статті 85 слово
«половина» замінено словом «третина».
Для телеглядача чи навіть читача висновку КС це справді може
здатися мало не криміналом. Але порівняння рецензованих судом текстів
свідчить, що тут ніяких порушень немає: у ст.81 і ст.85 залишене
формулювання чинної Конституції, тобто вони не змінюються! А слово
«виключення» зняте за наполяганням самого КС, який посилався на
зауваження Венеціанської комісії. (Виключення депутата з фракції означало,
що той втрачає свій мандат, тобто в Україні передбачався б імперативний
мандат. Депутати прислухались до цього зауваження. А згадана фраза «крім
випадків …» стосувалася того, що члени Кабінету Міністрів могли – за
попередньою пропозицією – бути депутатами. Ми відмовились і від цієї
новації, щоб не порушувати принцип розподілу влад, знову ж таки зберігши
без змін текст чинної Конституції.)
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Ще раз повторю: то в чому ж порушення?
А «порушення» в тому, що ми буква в букву не зберегли текст, який
був критикований, але позитивні висновки одержав у КС. Такий порядок
проходження закону про зміни в Конституції встановив сам КС, хоч про те
немає жодного слова ні в Основному Законі, ні в законі про КС.
ХІІІ розділ Конституції до повноважень КС відносить оцінювання
проектів законів щодо непосягання їх на права і свободи людини та на
незалежність держави. Кожна фраза внесених змін в Конституції
підтверджена висновком КС в жовтні 2004 року про те, що ці зміни не
суперечать вимогам ст.157, ст.158 Конституції. Кожна фраза! Зверніть
увагу, КС повинен робити юридичний, правовий, а не філологічний аналіз.
Тим паче що з граматикою (стосовно тлумачення, особливо) там не завжди
бувало все гаразд. Пригадайте, третій строк Л.Кучми, порядок формування
коаліції.
Іншими словами, КС придумав формальні підстави, щоб зробити
замовний висновок. Придумав, відмовившись від свого ж висновку
протилежного (але правильного) змісту, зробленого в 2008 році.
Чи передбачали Ви у 2004 році можливість визнання закону
№2222 нечинним в майбутньому? Чому під Конституцію була свідомо
закладено відповідну «міну»? Наскільки правильним, на Вашу думку,
було рішення КС щодо скасування закону №2222 і автоматичного вступу
в дію старої редакції Конституції?
Ніякої «міни» не передбачалось. КС не має права переглядати
Конституцію. В нього відсутні такі повноваження. Немає і закону №2222. Це
був реєстраційний номер проекту, текст якого став тілом Конституції.
Втручатися в нього ніхто не може, гарантом того визначений Президент
України.
Зміни ж в Конституцію вносити можна, але винятково в порядку,
викладеному в ній же. І не інакше!
Таким чином, рішення КС помилкове (використовую найбільш
м’яке визначення). Так, його доведеться виконувати, але воно неправильне.
Пройде час і ті, хто вдався до маніпуляцій з Основним Законом, скажуть, що
«Мороз був правий». Вони самі визнають суть того, що натворили.
Зверніть увагу, сьогодні висновки, подібні моїм, роблять уже ті, хто вчора
сам добивався збереження авторитарної моделі влади (Ющенко, Тимошенко
та інш.).
Наскільки об’єктивними Ви вважаєте попередні висновки
слідства у справі Гонгадзе щодо того, що причетними до його вбивства є
лише Пукач та Кравченко? Чи є шанс, що в цій справі колись
встановлять справжніх винуватців вбивства?
З цього приводу я двічі протягом місяця робив заяви. Спроба
вважати справу завершеною надумана, фальшива. Винуватці вбивства –
не лише ті, хто позбавив життя Георгія буквально. То частина злочину, зміст
якого з'ясований. Але є ще замовники і організатори злочину. Вони відомі,
причому до цієї справи не мають ніякого стосунку зарубіжні спецслужби.
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Інформацію щодо них поширюють найперше ті, хто до злочину причетний,
Л.Кучма, зокрема.
Слідство навмисне зміщує у справі акценти, ведучи мову про те ЯК
робилися записи в кабінеті президента. А люди (і зарубіжжя теж) вимагають:
покарайте винних!
В записах же міститься суть справи. Відомої, між іншим, тисячам і
тисячам людей. В таких умовах гратися в розслідування не можна, бо тим
самим підривається авторитет влади, взагалі держави.
Хотів би, щоб мене правильно зрозуміли. Я не добиваюся, скажімо,
ув’язнення Л.Кучми, хоч він для мене в тому сенсі «старався». Нас,
очевидно, розсудить єдиний у природі справедливий Суддя і того досить.
Але вбивство Г.Гонгадзе – ще й виклик суспільству. Виклик, якого не
вдалося замаскувати. Відповідь має бути адекватною. Справа ця не буде
вважатися розкритою, поки всіх її персонажів не виведуть на світло,
поки вони не одержать «за заслуги».
04.10.10
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Страсті по Конституції
«Страсті» – не новоутворення для української мови. Релігійна
термінологія передбачає таку транскрипцію стосовно передачі змісту
біблійного тексту чи окремих богослужінь. («Страсті по Матфею»,
наприклад). Словник же С.Караванського зупиняється на слові «жах». Не
хотів би аж так драматизувати ситуацію довкола Конституції, якщо слово
«страсті» читачу не подобається, то нехай має на увазі словникове
тлумачення…
Таких швидких конституційних кульбітів важко було очікувати. Але
швидке реагування парламенту на висновки КС викликає підозру щодо
спланованості правового (чи не зовсім правового) повороту. Ще
минулого тижня в розмові з президентом В.Януковичем з’ясувалося, що КС
визначився щодо наявності порушень при внесені змін до Конституції, але
щодо другого пункту висновків єдності там немає.
- А що в другому пункті?
- Висновок щодо неконституційності закону 2222. В мене тут немає
вибору: яке б рішення суд не прийняв, я зобов’язаний його виконувати.
- Звичайно…
Звичайно, виконувати треба. Але треба кожному з’ясувати про що
йдеться по суті. Мені ж, крім того, хотілося переконатися в обґрунтованості
приписів суду, бо я знаю, як народжувалося кожне слово у проекті змін, як
він пробивав собі дорогу, котра для мене вимірюється віддаллю в
півтора десятків років.
…Йде пряма телевізійна трансляція засідання КС. Головуючий довго
читає, схвильований важливістю історичного моменту. Слухають його тисячі
і тисячі заінтригованих громадян. Слухаю і я, стурбований десятками
порушень, зафіксованих за кілька днів розгляду подання 252 депутатів.
Половина з них – ініціатори змін, проголосованих у 2004 році. Невже,
думаю, так покалічили ми Основний Закон і судом розглянутий раніше
проект? Все-таки пройшло шість років, мабуть, багато чого призабулося.
Керуючись не лише цікавістю, проаналізував усі офіційні документи, що
стосуються цієї теми, в тому числі Конституцію в редакціях 1996 і 2004
років. Робити це було загайно, але не дуже складно, бо, коли готувались ці
тексти, я обидва рази був співголовою Конституційних комісій.
Що ж показав аналіз?
В проекті 2222 справді є дві новації, котрих не було в рецензованому
проекті 4180, позитивний висновок щодо кожної фрази якого на предмет
відповідності 157 та іншим статтям Конституції зробив цей же
Конституційний Суд. (Принаймні КС України, не якоїсь іншої держави).
Про які ж новації йдеться? У ст. 106 Основного Закону додані слова «та
звільнення», тобто в повноваженнях Президента передбачається, що він
робить подання до Верховної Ради про призначення та звільнення Голови
СБУ. Записано так, як і для інших посад, де порядок призначення і
звільнення має бути однаково «дзеркальним» і чітко прописаним.
Виправлена технічна помилка в ході редагування тексту, бо такий же
порядок передбачений щодо усіх кадрових питань, зафіксованих в
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Конституції (п.п.12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35 ст.85; п.п.11, 12, 13, 14,
22, ст.106, п.9-г ст.116, п.10 ст.122 Конституції України). Суд мав би
звернути увагу, що в проекті 4180 (і в Конституції) згадана норма
повторюється двічі – як повноваження для Президента і парламента. Так от, у
п.12 ст.85 (повноваження ВР) записано: «призначення на посаду та
звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби
безпеки України». Іншими словами, в ст.106 цю функцію Президента слід
повторити, інакше записувати не можна. І це ніяке не відхилення від
порядку внесення змін у Конституцію, а забезпечення відповідності,
узгодженості її норм. Більше того, це буквальне врахування пропозицій
КС, зроблене за його висновком № 3-в/2003.
Друга новація стосується статті 94 про порядок введення в дію будьякого закону. В пункті 4 цієї статті внесено уточнення про порядок
обнародування закону, аби ні в кого на посаді Президента (або того, хто
заміщає його) не виникало спокуси не виконувати свій конституційний
обов’язок щодо обнародування закону. А таке було і у Л.Кучми, і у
В.Ющенка. Тому і дописано «і опубліковується за його підписом».
Причому ця умова була передбачена раніше в проекті 4105 і одержала
позитивний висновок КС ще 16 березня 2004 р.
Власне кажучи, саме це єдина новація, бо попередня новація є
виправленням технічного недогляду.
От, власне, і всі підстави, що хоч якось пояснюють ревність КС до
слідування порядку внесення змін в Конституцію. Тривале ж зачитування
акту КС його головою стосувалося або дрібних редакційних уточнень,
необхідних при ухваленні будь-якого нормативного акту, або вилучень із
тексту проекту закону (4180) фраз, завдяки чому повніше зберігався текст
чинної Конституції. Справді, якщо нав’язана тоді урядовцями (для проекту
4180) ідея про можливість суміщення посад депутатів і міністрів суперечила
конституційному принципу розподілу влад і в проекті 2222 була відкинута,
то вона торкнулася багатьох норм (ст.78, 81, 85, 90 та інш.), адже зміст їх
стосується статусу депутатів і урядовців. Навіщо ж займати час телеглядачів
переліком «відхилень», коли слід було сказати чесно, що після проведеного
парламентом аналізу такі-то статті Конституції збережені в чинній її
редакції?
Ще більшу прикрість викликає «докір» щодо вилучення слова
«виключення» з тексту ст.81. Виключення депутата з фракції позбавляло
його мандата. На тому наполягали керівники деяких фракцій. Але це
означало б введення в Україні імперативного мандата. На недопустимість
такого кроку, коли депутат може стати маріонеткою в руках партійного
керівництва, звертали увагу не лише члени КС, а й зарубіжні експерти, в
тому числі офіційно – ПАРЄ, його Венеціанська комісія. Тому абсолютно
зрозумілим стало вилучення цього слова і збереження тексту, стосовно якого
схвально висловився КС ще у березні 2004 року (№1-в/2004).
Дбаючи про «чистоту процедури», КС викинув із системи
правовідносин, основою якої є Конституція, низку важливих положень,
необхідність яких в державі доведена практикою. З Основного Закону зникло
поняття коаліції, обрізані права Президента щодо дострокового припинення
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повноважень парламенту, уряду – щодо призначення посадовців відповідно
до потреби (про віце-прем’єрів), право парламенту заслуховувати звіти КМ
(парламент – представник народу, джерела влади). Суд відібрав право
конституційного органу – Рахункової палати – здійснювати контроль за
надходженнями коштів до Державного бюджету України. Право, яке є в
усіх європейських державах. Воно блокувалося Л.Кучмою, щоби ніхто не
споглядав за бюджетною кухнею (а вона ж має бути абсолютно прозорою).
Ще в 1997 році при «допомозі» КС Рахункова палата була позбавлена права
здійснювати контроль за виконанням доходної частини бюджету, за
використанням об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації,
за грошовою емісією, використанням золотого запасу та інших активів, за
наданням кредитів, за поданням та одержанням державою позик.
Тепер РП знову відкинута в становище декорації для влади, маючи
при тому заслужений авторитет у світі, про що свідчить очолювання нашою
палатою спеціальнії міжнароднії групи EUROSAI, призначення Радою ОБСЄ
нашої РП виконавцем функції зовнішнього аудитора цієї головної
міжнародної європейської організації. Виявляється, Конституційному Суду
незалежний контроль за фінансами держави чи ознака довіри до української
Рахункової палати, менш важливі, ніж заміна слова «та» на «або» в проекті
закону. Абсолютно, до речі, необхідна заміна. Тепер, з волі КС, хоч він на те
повноважень не має, РП мусить ліквідувати свої структури в областях,
скорочувати штат, до слова, найменший з апаратів усіх державних органів
влади.
КС у своєму висновку зосереджує увагу на способі голосування та на
інших процедурних моментах. Але ж Конституція для нього таких
функцій не передбачає. Його справа – слідкувати за відповідністю законів
та інших актів нормам Конституції, слідкувати, чи не несуть вони загрозу
суверенності держави, правам і свободам громадян. Ні, не несуть, багато
разів при розгляді проекту змін висловився КС, отже, визнавав, що вони
необхідні. Як же розуміти останній юридичний «фінт»?
Рішення КС закладає недопустимий для конституційного ладу
прецедент - втручання в зміст Конституції будь-кого. Саме будь-кого. Бо
ніхто у владі не має права діяти в спосіб, не передбачений Конституцією
(див. ст.19), а зміни до неї може вносити лише парламент в порядку,
передбаченому у розділі ХШ, чи весь народ шляхом референдуму стосовно
окремих норм Основного Закону. Ні КС, ні «конституційна асамблея», ні
будь-який орган влади… – ніхто не вправі зачіпати Основний Закон!
У 2010 році розглядати закон під №2222 – абсурд. Такого закону не
існує в природі. Під таким номером був зареєстрований проект закону, що 8
грудня 2004 року став частиною Конституції. Так, до речі, 2008 року
визначився КС (майже у нинішньому складі). Може, він уже відмінив те
рішення? Ні. Значить, воно діє і «не підлягає оскарженню»?
Мені доводиться раз по раз висловлювати претензії до КС, бо в цій
ситуації він залишається крайнім. Пройде час, і йому будуть ставити
питання, на які є лише одна відповідь: суд перевищив свої повноваження.
Це фіксація того, що сталось. Про мораль говорити нічого, адже нікому не
пред’явиш доказів того, що шість років тому зміст відхилень проекту 2222
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від проекту 4180 узгоджувався керівництвом КС. Мотивація була
переконливою: якщо відхилення зменшують втручання в текст чинної
Конституції, тим паче залишають його без змін, то це не порушення
процедури, воно може лише вітатись. Днями в телеінтрев’ю про те говорив
Голова ВР В.Литвин. Він сам вів такі діалоги з КС, очолюючи в 2004 році
парламент.
Щоправда, В.Литвин теж посилається на напружену на той час
політичну ситуацію. Так, вона була, але до якості внесених змін вона не
мала ніякого відношення. Необхідні докази приведені вище. Доповню їх
нагадуванням, що після 4-річної роботи над змінами до Основного Закону
(не «до коліна», не «поспішно» вони писалися) парламент розглядав їх за
визначеною процедурою задовго до громадянських загострень – ще 8 квітня
2004 року. Ті зміни мало чим відрізнялися від проектів 4180 і 2222, та й поява
згаданих проектів викликана була потребою розглядати формально інший
проект змін, оскільки не минув іще рік після нерезультативного голосування.
Чому ж тоді не набралося 300 голосів? Тому що найближче оточення
В.Ющенка його запевняло, що у нього стовідсотковий шанс стати
президентом. Мовляв, навіщо йому в такому разі зменшувати обсяг
очікуваних повноважень? Не вистачило близько 5-ти голосів
«нашоукраїнців». В.Ющенко відмовився тим самим від підписаних ним у
2003 та 2004 роках зобов’язань щодо демократичних перемін у владі.
Нерозв’язання назрілої проблеми і спровокувало Майдан та майдани.
Уявіть лише, якби зміни ухвалили в квітні, вибори президента пройшли б
в один тур, без ніяких ускладнень і соціальних напружень.
Іншими словами, напруга кінця 2004 року лише підтвердила:
правовідносини в державі, у вищих ешелонах влади себе вичерпали,
вони несли загрозу суспільству, їх потрібно змінювати. На тому зійшлися
політики в Україні разом із зарубіжними експертами та консультантами
(Солана, Квасневський, Адамкус, Гризлов…).
Я стомився приводити ці аргументи, бо ті, хто не хоче їх чути,
продовжує
торочити:
«загострення»,
«непродумано»,
«поспішно»,
«шкідливо»… Всі ці посилання, вибачте, дурня! Тупа, обридла,
безпідставна.
До її розряду відноситься і просторікування про «нестабільність»,
котру привнесли у владу і суспільство зміни до Конституції 2004 року. За
доказ вважають смуту, організовану В.Ющенко та Ю.Тимошенко. Але ж це
не доказ! Цим людям не допомогли б забезпечити лад навіть
індивідуальні для кожного конституції. Вони для того не створені! Вся
причина в тому. Треба не помилятися під час виборів, думати кожному перед
вкиданням бюлетеня, не вірити солодкозвучним побрехенькам з
псевдопатріотичним змістом. (Та й причому тут Конституція?! Вони на неї,
як і на закон, не зважали і саме за це їх потрібно притягати до
відповідальності.)
А стабільність… Погляньте, як мінялися в Україні уряди при
правовідносинах, що відображені в Конституції, текст якої днями повернутий
Конституційним Судом. За 18 років 14 урядів! Нагадаю прізвища прем’єрів:
224

Фокін, Кучма, Звягільський, Масол, Марчук, Лазаренко, Пустовойтенко,
Ющенко, Кінах, Янукович, Тимошенко, Єхануров, Янукович, Тимошенко.
Розкрадати державу, її багатства в таких умовах можна, це вдалося.
Будувати, зміцнювати – ні. Всі ж у тому переконалися.
Я сподівався, що хоч тепер припиняться спекуляції про дефіцит
керованості, відсутність «вертикалі» влади тощо. Припиняться не волею
КС, а дійсністю, коли впродовж десяти місяців при Конституції,
скоректованій у 2004 році, в країні є стабільність, керованість, «вертикаль»…
- Чим можете крити? – звертаюсь до опонентів.
Сам і відповідаю:
- Нічим.
В даному випадку (і взагалі) я не виступаю адвокатом нинішньої
владної команди. Її є за що і слід критикувати. Але вона зняла тему
нестабільності з вини Конституції. Давайте забудемо цю тему, вона
фальшива по суті. Була і є. Але тема Конституції залишається.
Днями журналіст із «Главреда» запитує мене:
- Ви приєднаєтесь до опозиції, що виступила на захист Конституції?
- До кого ж приєднуватися?, - відповідаю. – Серед них майже всі ті,
хто добивався відміни політреформи, прагнув того, що сталося тепер.
Рішення КС – лише політичний привід, пропагандистська підстава для тих,
хто вважає, що правильна Конституція – це та Конституція, при якій він
(саме він!) стає царем. Їм би не галасом тепер займатися, а знайти
можливості впливу на КС, щоб він таки виправив свою помилку. Так
вважатимемо: просто помилку.
Тим часом владі, Президенту найперше, слід прискорити прийняття
законів, змін до Конституції в тому числі, які посилюють статус і роль рад
всіх рівнів. Тільки після того адміністративна реформа може бути проведена
свідомо і дати ефект. Тільки після того можна розраховувати на сприяння ЄС
в реалізації проголошених В.Януковичем намірів щодо європейського
вибору. Україна з авторитарною системою влади (а такою вона тепер є) і
Європа – речі несумісні.
Власне, не в сумісності проблема. Вона в тому, що система влади і
рівень добробуту громадян та рівень їх громадянської свідомості і
відповідальності за все, що діється в державі, - категорії взаємно
обумовлені. Не розвиваю цю думку, а зішлюсь лише на досвід тих же
європейських країн. Днями Прем’єр-Міністр М.Азаров повернувся з
Скандинавії. Він підтвердить, нам до рівня тих країн ще йти і йти. Але,
йдучи, слід не забувати, що їхній рівень досягнутий, в першу чергу, завдяки
участі в розвитку держави кожного її громадянина. А та участь є наслідком
існуючої у них демократичної системи влади.
Саме така система повинна бути зафіксованою в нашій Конституції.
08.10.10
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Чимало експертів, політиків, журналістів в Україні та за її межами
вважають, що скасуванням Конституції 2004 року в нашій державі
зруйновано парламентаризм. Журнал «Народний депутат» звернувся до
колишніх і нинішніх очильників Верховної Ради України з проханням
поділитися своїм баченням перспектив українського парламентаризму і
подальшої ролі найвищого законодавчого органу в житті суспільства.
Так бути не може і не буде
Олександр МОРОЗ
Я точно знаю, що так, як сьогодні, бути не може і не буде.
Конституційний суд прийняв неконституційне рішення, яке суперечить і
закону про КС, і Конституції. Логічно було б це рішення переглянути. Чи
може це зробити КС у нинішньому складі? Ні, бо він виявився залежним і
рішення приймає замовні, політично заангажовані. Тож, якщо судом не
буде скасовано цього рішення і відновлено дію норм Конституції,
застосовуваних упродовж 6 років, це завдання постане перед парламентом
наступного скликання. Та чи буде він здатен приймати рішення, що
відповідають логіці розвитку суспільства, демократичному статусові України
та іншим речам, які записані в Основному Законі? Питання також доволі
дискусійне. Очевидно, багато залежатиме від соціально-економічної
політики, її наслідків та впливу цих наслідків на свідомість людей,
відповідно – на формування складу парламенту сьомого скликання і
вироблення його політики.
Хочеться сподіватися, що, з точки зору впливу соціально-економічної
політики, це не буде той негатив, який вкладається у формулу «чим гірше,
тим краще». Я виходжу з того, що сьогодні і місцеві органи влади
сформовані відповідним чином, і має відбутися дозрівання свідомості
суспільства до розуміння того, що кожен мусить відповідати за те, яку участь
він бере у формуванні влади і яка політика потім здійснюється. Скажімо, я з
тривогою думаю про те, що відбуватиметься, коли скасують мораторій на
продаж землі. Це буде такий суцільний грабунок населення України,
таке «чисте» обкрадання, якого багато хто навіть не сприйматиме як
грабунок: коли в злидня щось забирають, він цього навіть не помічає, бо в
нього й так нічого не було. Однак, коли буде втрачено українську землю
як таку, очевидно, і до масової суспільної свідомості дійде, що сталося
насправді. І стане зрозуміло, що до цього не в останню чергу спричинилася
байдужість багатьох до перетворень, які відбуваються в державі.
Слід мати на увазі один політико-юридичний нюанс. Ідеться про
вдосконалення закону про вибори. Якщо ми змінимо хоч би порядок
формування виборчих комісій (а він сьогодні специфічний, аби не сказати –
замовний та орієнтований на партію влади), можна буде досягти бодай
якихось зрушень у бік демократії взагалі, і демократії виборчого процесу
зокрема, що безперечно впливатиме і на результати перегонів.
Після останніх виборів в усіх регіонах виявилося багато емісарів нової
влади, тобто представників Партії регіонів. Але на сьогодні це такі емісари,
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які фактично перебувають поза партіями взагалі, у тому сенсі, що ця
«місцева еліта» ладна бути в будь-якій владній партії, аби й самій бути
владою, не завжди маючи на те підстави і досвіду. Я вже говорив, що це
«надійне поповнення влади ненадійними кадрами», яким цілком байдужі
ідеологія та логіка політики тієї чи іншої партії. А от якщо буде змінено
принцип формування виборчих комісій, за яким усі суб’єкти влади матимуть
однакові умови, таких «переможців» буде значно менше.
Перед нинішньою владою стоїть кілька завдань, які їй належить
вирішувати. Зокрема, щодо інтеграційних процесів. Влада буде зацікавлена в
поступі у сфері євроінтеграції, бо це – доступ до взаємин, які дають вигоду, у
тому числі доступ до ринків, інвестицій та багато іншого. Тому вона змушена
буде посилювати функції місцевого самоврядування, адже вибудувана
сьогодні, авторитарна з юридичного погляду, система не дасть Україні
реальної євроінтеграційної перспективи. Тому, так чи інакше, доведеться
посилювати функції місцевого самоврядування, відображати все це у
відповідних законах таким чином, що статус місцевих органів влади, навіть
сформований сьогодні в такий недолугий спосіб, підвищуватиметься, а отже,
зростатиме і відповідальність тих, хто цю владу здійснює, й – автоматично –
тих, хто за неї голосує. Ситуація змінюватиметься в бік утвердження
демократичних засад на місцевому рівні, і в майбутньому виникатиме
суперечність між авторитарною системою загального державного
управління і станом на місцях. І це так чи інакше приведе до тих
необхідних змін, які були здійснені 2004 року. Адже система державного
управління країн, які входять до ЄС, має бути приблизно аналогічною. Тож
нам і в цьому плані доведеться рухатися до євростандартів.
Як я бачу перспективу? Тут не треба нічого вигадувати. Брати
модель Польщі, Австрії, скандинавських країн, інших держав. Є зразок,
що довів свою ефективність. Там є баланс можливостей і прав суб’єктів
влади вищого рівня – інституту президента, інституту парламенту, кабінету
міністрів. Оцей принцип маємо запозичити, тим паче що парламент, який
не має впливу на формування уряду, нічого не вартий. Тоді виходить, що
парламент підпорядковується кабмінові, а через нього – опосередковано –
президентові. Це ненормально, неправильно і неконституційно навіть за
нинішніх умов, тому що парламент за своїм статусом є незалежним, адже
він представляє народ, а президент представляє державу.
Український парламент після неконституційного рішення КС втратив
свою основну функцію: формування влади від імені єдиного її джерела –
народу. З усіма наслідками, що з цього випливають. Послаблені функції
контролю Верховної Ради за діяльністю структур влади, вона значною мірою
стає залежною від виконавчої влади при формуванні державної політики, при
підготовці відповідних законів. Адже немає гарантії, що проекти законів, які
пропонуються або вносяться, не будуть лобістськими такою мірою, що
парламент змушений буде працювати всупереч логіці парламентаризму та
інтересам держави. Це дуже небезпечно, особливо з огляду на те, що бізнес
і влада в Україні не відокремлені одне від одного, а отже, Верховна Рада
стає інструментом задоволення інтересів великого бізнесу.
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Сьогодні всі прекрасно розуміють, що економіка в тіні, що великий
капітал свої активи тримає в офшорних зонах, що там він платить податки
вдесятеро менші, ніж платив би тут, створює зарубіжні псевдофірми, які на
пільгових умовах нібито інвестують українську економіку в тих сферах, які
йому корисні, і це триває і триває далі. Зовнішня ознака такого стану полягає
хоча б у тому, що по вулицях столиці найбіднішої країни їздять найбагатші
серед європейських столиць автомобілі. Це означає, що наша економіка – у
тіні. Чи має перспективи держава з таким рівнем тінізації економіки? Чи
зацікавлені великі бізнесмени, які сьогодні і є владою, у модернізації нашої
економіки, переході на високі технології? Їм це невигідно. Тому об’єктивно
виникає суперечність, гальмо в суспільному розвитку. Але, якщо бізнес
буде відокремлений від влади, прийматимуться закони, які розвивають
ініціативу.
Гадаю, що конче потрібно прийняти закон про вибори з
відкритими партійними списками, щоб політична сила відповідала за своїх
представників, а представник цієї сили відповідав перед виборцями. Такий
проект я доповідав ще 2002 року. І тоді всі – комуністи, націоналісти,
«заєдисти» – виступили проти, бо цей закон передбачав ротацію партійних
еліт. Депутати мали не призначатися партійним лідером, а обиратися
людьми. Сьогодні також мало хто хоче «відкритих списків». І все-таки ми
змушені в тій чи іншій формі перейти до такого закону.
Отже, є два напрями вирішення проблеми: передача влади з
центру на місця під контроль громади і закон з відкритими партійними
списками. За цих умов проблему не можна буде вирішити моментально, але
буде закладено відповідну тенденцію, яка дасть результат. І тоді зрештою
буде так, як в усьому цивілізованому світі. Коли, перебуваючи нещодавно в
Лодзі на з’їзді «левиці», я запитав, скільки в них у парламенті бізнесменів,
мені з подивом відповіли запитанням на запитання: «А що їм там робити?»
Уявіть, якою була б відповідь у нас.
Попереду – складна і тривала робота. Поза сумнівом, уся ця ситуація
так чи інакше тиснутиме на президента і, розуміючи складність і
масштабність завдань, що стоять перед Україною і перед ним особисто (у
тому числі через те, що сьогодні Віктор Янукович замкнув усе на себе),
глава держави мусить шукати вихід. Він змушений буде працювати на
позитив, а якщо йому в цьому заважатимуть, звільняти тих, хто йому
заважає.
Ми переживаємо непрості часи, але я вірю в те, що зрештою все в нас
буде добре. Питання одне: коли?

10.11.10
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Из интервью газете «Сегодня»
Экс-спикер ВР Александр Мороз: «Никакого кассетного скандала не
было! Были записи, в которых содержалась правда об убийстве Георгия
Гонгадзе. И все».
Расскажите, пожалуйста, о том, когда, где и как Вы получили
записи. А также, впервые встретились с Николаем Мельниченко.
У меня в кабинете стоял правительственный телефон, который
обеспечивает прямую связь первых лиц государства (в просторечье, его
называют «сотка») и однажды (после исчезновения Гонгадзе) мне позвонил
незнакомый человек. Мол, хочу с вами встретиться и поговорить о
нарушениях в АП. Я отказался, поскольку был наслышан о провокациях
подобного рода. Но на следующий день этот мужчина снова позвонил и
сказал, что располагает информацией об исчезновении Георгия Гонгадзе.
Естественно, судьба журналиста была мне не безразлична. Мы с Гией были
хорошо знакомы. Кроме того, он обращался ко мне за советом, когда за ним
начала следить милиция (я тогда порекомендовал ему написать заявление в
прокуратуру). Поэтому я решил встретиться с незнакомцем.
Это был Николай Мельниченко?
Да. По его просьбе я приехал вечером на Печерск. Он сел ко мне в
машину и дал послушать фрагменты записей. Кстати, все эти события я
подробно описал в 2001 году в своей брошюре «Хроника одного
преступления (версии и факты)». Как говорится, по свежим следам. А сейчас,
могу упустить какие-то моменты.
Насторожил ли Вас тот факт, что, по словам Мельниченко, все
записи в кабинете экс-президента Леонида Кучмы были сделаны
обычным диктофоном? Возможно, вы вообще не знали о происхождении
пленок?
Технология подготовки записей меня не интересовала. Для меня было
важно другое: действительно ли в кабинете главы государства велись эти
записи? Поэтому я попросил Николая Мельниченко принести запись любого
дня. Причем не фрагменты, а полную версию. А прослушав ее, оставил
всякие сомнения в аутентичности пленок. Во-первых, потому, что лично знал
персонажей, которые вели беседы в кабинете. Знал круг их интересов и
манеру говорить. Во-вторых, потому, что содержание разговоров, их
последовательность, ссылки на обстоятельства, происходившие, как
говорится, в режиме реального времени, снимали любые сомнения.
Например, такой факт. Я живу в Конче-Заспе и по утрам всегда бегаю.
Занимался бегом и проживающий там же экс - глава МВД Юрий Федорович
Кравченко. И однажды мы с ним встретились на пробежке. Поздоровались, и
побежали дальше. А потом, уже прослушивая пленки, я услышал, как Юрий
Федорович говорит Леониду Кучме, что вот, мол встретил утром Александра
Мороза… Так что пленки достоверные. Напомню, что впоследствии их
аутентичность полностью подтвердили технические экспертизы. Как
отечественные, так и зарубежные.
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Но все-таки речь шла о кабинете гаранта! По логике вещей, этот
кабинет должен быть прекрасно защищен от шпионажа и прослушки …
Это в теории. А я знал, как обстоят дела на практике. Поскольку
кабинет председателя парламента (мой кабинет) также прослушивался.
Причем во время моего второго избрания спикером разговоры не только
прослушивались, но и публиковались в СМИ! О технологической стороне
этих действий мне рассказывали те, кому поручали заниматься
прослушиванием.
Эти же люди, вероятно, помогли расшифровать и записи Николая
Мельниченко? Ходили так же слухи, что к «расшифровке» причастен
ваш соратник по партии Николай Рудьковский…
К спецслужбам мы не обращались. Николай, действительно, немного
помогал. Запись была некачественная, а у него были знакомые специалисты,
которые помогли ее «почистить». Но непосредственной расшифровкой
занимался Юрий Луценко. Он тогда был секретарем Соцпартии (в частности,
отвечал за информационную политику) и главным редактором газеты
«Грани». Некоторые расшифровки сразу же публиковались в газете.
Случайно ли, на ваш взгляд, после убийства останки журналиста
были перевезены из Ракитнянского района (где и произошло
преступление) в Таращанский? Проще говоря, в ваш избирательный
округ…
Конечно, не случайно! Уже в ноябре 2000-го один из верно
прислуживающих Леониду Кучме телеведущих вопрошал с телеэкрана: «Это
же у вас в округе нашли тело журналиста, Александр Александрович?». Вот
именно, в моем округе! Причем поблизости от того места, где я регулярно
бывал на встречах с местным активом партии социалистов. Так что все, как
видим, было продумано, отслежено. Это был элемент технологии подготовки
к планируемым досрочным выборам в парламент весной 2001 года. Кто эту
технологию разрабатывал? Думаю, что экс-глава «наружки» МВД Алексей
Пукач должен ответить правдиво на вопрос: кто и зачем распорядился
перевезти останки? И тогда все станет ясно.
Сейчас снова поползли слухи о том, что убийство Георгия
Гонгадзе с последующим кассетным скандалом организовали
социалисты …
Я не удивляюсь: чем абсурднее, тем доступнее. Эти слухи распускают
те, кто стремится уйти от ответственности за совершенное преступление.
Только им может прийти в голову говорить такую ерунду! Ну, поймите же,
не было никакого кассетного скандала! Были записи, в которых была правда
о преступлении. И была власть, которая боялась признавать эту правду и
делала все возможное, чтобы не допустить распространения этой
информации.
Муссировались слухи о том, что за убийством Георгия Гонгадзе и
кассетным скандалом стояли иностранные спецслужбы. Мол, это была
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хорошо организованная провокация против экс-президента Леонида
Кучмы…
Это полная ерунда! Я уверен, что ни ФСБ, ни ЦРУ этим не
занимались. Причиной трагедии скорее стала обычная бытовая история.
Такая версия существует. Но вместо того, чтобы ее расследовать, все вдруг
начали изучать какую-то сказку о провокации спецслужб против страны и
президента. Проще говоря, власть, используя правоохранителей, пыталась
всех обмануть, «замылить» всем глаза. Вот вам только один пример. Вскоре
после того, как я сделал записи Мельниченко достоянием общественности,
прокуратура приехала домой к Николаю Рудьковскому и начали вырезать
дверной замок в его квартире. Я приехал туда, спросил у них: зачем вы это
делаете? Вы же нарушаете права человека! Скажите, что вы ищите? Если
записи, например, с генпрокурором, так мы их вам сейчас отдадим! Но они и
слушать не стали. Ворвались в квартиру, посмотрели и, естественно, ничего
не нашли.
А что же они искали?
Как выяснилось позже, средства для монтажа пленок. Чтобы получить
подтверждение заведомо ложной версии о монтаже, то есть обосновать ложь.
Но это только один пример.
В целом же, постоянно возникали, какие - то обстоятельства, которые
уводили расследование в сторону. Ведь не могли сами по себе врать,
изворачиваясь перед общественностью и депутатами парламента, тогдашние
Генпрокурор, министр внутренних дел и другие должностные лица! Почему,
например, следователь Львовской прокуратуры в протоколе допроса
Леси Гонгадзе записал ложь о «долгах» Георгия, несмотря на то, что в
ходе допроса он об этом даже не заикался? По чьему указанию в
новогоднюю ночь руководство Минского УВД Киева ворвалось в квартиру
судмедэксперта, чтобы забрать у нее заграничный паспорт, дабы она перед
зарубежными коллегами не сослалась на собственные выводы по поводу
идентификации останков, найденных возле Таращи? Почему в Борисполе
сотрудники СБУ обыскивали народных депутатов – членов
следственной комиссии по делу Георгия Гонгадзе? Почему вдруг и без
видимых оснований в 2000 году был отозван посол Грузии в Украине? И
таких «почему» можно приводить десятки! Запутывало следствие и то
обстоятельство, что все (и журналисты в том числе) смешивали два
отдельных дела. Дело о происхождении записей и дело об убийстве Георгия
Гонгадзе. Зачем, спрашивается? Причем первому вопросу уделялось
первостепенное внимание. А по второму ничего не делали. Только создавали
видимость расследования.
И все-таки давайте вернемся к мотивам убийства Георгия
Гонгадзе. Вы говорите: это была обычная, бытовая история…
Я допускаю такую версию, тем более что другие мотивы
преступления отсутствуют. Г.Гонгадзе не был проблемой ни для власти,
президента, ни тем более для государства.
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Правда, и здесь не все стыкуется. Обычно нормальные мужчины
выясняют отношения на кулаках и расходятся. Но в данной ситуации было
по-другому. Помните, фильм «Служебный роман»? Герой Мягкова, защищая
доброе имя своей коллеги и приятельницы, ударил ее обидчика Самохвалова. А тот затаил на него обиду и, выбрав удобный момент, «нанес
удар» из-за угла.
Вы кого имеете в виду?
Басилашвили, разумеется.
Но тогда получается, что Георгия Гонгадзе «заказали» из-за
женщины?
Для таких рассуждений надо иметь информацию. Я такой не
располагаю, да ею и не интересовался. К тому же, говорю о версии, не мной
придуманной. Тем более мое мнение здесь ничего не значит. Надо, чтобы
следствие и суд дал ответы на все вопросы. Вот и все.
Несколько месяцев назад Генеральная прокуратура назвала
единственным заказчиком убийства журналиста экс-главу МВД Юрия
Кравченко. Что Вы об этом скажете?
Это формальный повод закрыть дело. Ну, зачем Юрию Кравченко
понадобилось «заказывать» Георгия Гонгадзе? Зачем отдавать приказ о
перевозе тела журналиста в Таращу? У него не было мотива! Более того.
Те, кто слушал записи, знают, что о Георгии Гонгадзе экс-министр впервые
услышал в кабинете президента и не желал всем этим заниматься. Уходил от
задания, думал, что все это забудется. Но Леониду Кучме снова и снова
подкладывали материалы с «Украинской правды». Настраивали его против
Георгия.
Многие, кто хорошо знал бывшего главного милиционера
страны, говорят о том, что по нему было видно: он загнан в угол….
Скорее всего, так. Когда он отчитывался в Верховной Раде по делу об
исчезновении Георгия Гонгадзе, я ему с места напомнил о нашей встрече во
время пробежки и о том, что впоследствии он рассказал об этом Леониду
Кучме, что это было зафиксировано на пленках. После чего спросил его: так,
что достоверные эти пленки или нет? Он ответил: экспертиза покажет. Он не
мог сказать правду. Но и лгать тоже не желал. Кстати, по некоторой
информации за день до гибели Юрий Федорович добивался встречи с
людьми, которые являются фигурантами дела журналиста. Но его не
приняли.
Вы верите в то, что Юрий Федорович мог уйти из жизни по
доброй воле?
Нет. Думаю, что ему «помогли». Власть любыми средствами пыталась
скрыть свои преступления. Поэтому и уходили из жизни связанные с этим
делом люди. В том числе и экс-сотрудник милиции Игорь Гончаров, главарь
банды «Оборотней», который утверждал, что у него есть документы
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раскрывающие тайну гибели журналиста, и Валерий Малев (гендиректор
«Укрспецэкспорта), который на записях в 2000-ом году обсуждает с
Леонидом Кучмой возможность продажи системы "Кольчуга" в Ирак…
В последние годы Николай Мельниченко проживает в Украине.
Как Вы считаете, ведет ли он какую-то свою «игру»?
Уверен, что Николай заинтересован в справедливом расследовании
дела. А другие вопросы меня не волнуют. Они второстепенные.
Много было слухов о том, что настоящим организатором записей
в кабинете Президента являлся Борис Березовский. А Николай
Мельниченко всего лишь его пешка. Что Вы на это скажите?
Это глупость. Я слышал, что они встречались. Но уже после того, как
я обнародовал записи в парламенте. Я никогда не интересовался
подробностями этих встреч.
Вы верите, что дело Гонгадзе полностью раскроют?
Да. Ведь уже была попытка закрыть это дело. Не получилось: никто
не поверил. И если сейчас власть попытается объявить ложную версию
официальной, уровень доверия людей к этой власти резко упадет. А она
этого, думаю, не хочет. Поэтому я верю, что рано или поздно все фигуранты
дела о заказчиках убийства Георгия Гонгадзе дадут показания, после чего суд
установит меру их ответственности за случившееся.

25.11.10
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З інтерв’ю УНІАН
Олександре Олександровичу, за півроку в Україні змінюється
конституційна реальність. Коаліція відкривається не для фракцій, а для
всіх бажаючих, рішенням КС одну Конституцію змінюють на іншу. Як
Вам, автору Конституції - 96, пізніше – апологету конституційний змін та
поборнику парламентаризму було це спостерігати? Дайте свою оцінку.
Ви вірите у Конституційну асамблею, створення якої проголосив
Янукович? Вчора Янукович сказав, що попередній державний устрій не
витримав випробовування кризою...
Дам трохи ширшу оцінку цих процесів. Видання Указу Президента
про підтримку створення так званої Конституційної асамблеї завершує
оформлення намірів, котрі декларуються деякими політиками уже тривалий
час. Характерно, що найчастіше такі ідеї проголошували ті, хто займав високі
державні посади. Показово також, що вони притому нібито дбали про
потребу забезпечити реалізацію права народу як джерела влади.
Ні в кого немає сумніву, що про право народу тут не йшлося і думкою
його ніхто не цікавився. Це й не дивно, бо громадяни незадоволені не
змістом норм Конституції, зокрема їхніх прав і свобод, а тим, що ці права
не забезпечуються державою. Звідси закономірний висновок – не треба
займатися маніпулюваннями довкола Конституції. Потрібно зосередитися
на тих проблемах, котрі справді турбують людей. Адже Основний Закон не
створює жодних перешкод для забезпечення людей роботою, а навпаки
зобов’язує владу гарантувати людям соціальний захист, пенсії, стипендії,
медичне обслуговування і безпеку… То давайте цим і займатися, а не
придумувати якісь причини, через що конституційні норми в багатьох
випадках стають формальностями, а Конституція не поважається
громадянами.
Зрозуміло, що Основний Закон мусить вдосконалюватися постійно,
виходячи з обставин, що складаються внаслідок розвитку держави і
суспільства. В Конституції якраз і передбачений порядок внесення змін
(уточнень, поправок). Тому присвячений її окремий ХІІІ розділ. Він
викладений так, щоб обмежувати спокуси неврівноважених ініціаторів.
Передбачено, наприклад, використання референдуму щодо найважливіших
моментів державного і суспільного ладу, прав і свобод громадян. І (!) змісту
розділу ХІІІ.
Схоже, що це якраз найдужче нервує бажаючих бавитися з
Конституцією. Чому такий висновок?
Конституція не передбачає ніяких асамблей. До речі, в
українському лексиконі слово «асамблея» стосується лише як означення
загальних зборів якоїсь міжнародної організації (Генеральна асамблея ООН,
Парламентська асамблея Ради Європи тощо). Неточна дефініція орієнтує на
оманливу логіку дій. І справді, в коментарях ініціаторів «асамблеї» (а
дискусії з цього приводу в різноманітних «центрах», «лабораторіях» ведуться
уже не перший рік, не Л.Кравчук ініціатор ідеї) передбачаються різні
варіанти, як «асамблеєю» замінити парламент. Там і референдум про потребу
нової Конституції, і референдум про зміну змісту її ХІІІ розділу, і про
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можливість самою «асамблеєю» ухвалювати новий Основний Закон, і навіть
про те, що її ініціативи не варто аналізувати в Конституційному Суді. А
чому? Тому що все, мовляв, заполітизовано: парламент, КС, уряд… А
«асамблея» буде зі «святих», які політикою не займаються, не займалися і
зобов’яжуться (!) пізніше не займатися, на державну службу не
влаштовуватися тощо. Що останнє – порушення конституційного права
громадянина – до уваги не береться.
Аналітики з «центрів» і «лабораторій», не маючи, схоже, власних
аргументів, посилаються на досвід колишніх країн Східної Європи, на Італію,
Португалію, Венесуелу, Індію… Говорять при тому про реалізацію
установчого права народу шляхом проведення Установчих Зборів, котрі
утверджують Основний Закон. Правильно пишуть. Так було. Але у всіх
випадках – при становленні нових держав або нового суспільного ладу. В
Індії – після її колоніального стану, в Італії і Португалії – при переході від
фашистської диктатури до демократії, в Румунії, Болгарії - при зміні
соціалістичного на капіталістичний лад, в Бельгії, США, Норвегії та інших
країнах – при прийнятті взагалі першого закону, що започатковував
державність.
А що започатковуємо ми? Ми, через 20 років існування держави,
починаємо демонструвати сумнів у тому, що вона «ще не вмерла»? Та ні,
вона жива і була би здоровішою, якби на її організмі не заводилися різні
утворення з сумнівними функціями.
Повторимо ще раз, симптоматично, що спекуляції довкола Основного
Закону завжди велися в Україні високопосадовцями. Спочатку Л.Кучма,
підтриманий Л.Кравчуком і І.Плющем, вибив у парламенту право уряду
(вдуматися!) писати закони у вигляді декретів. Проти такої авантюри зі
мною виступило лише 12 депутатів. Розвал економіки, розграбування
багатств країни – один з наслідків тієї авантюри. Згодом Л.Кучма, ставши
президентом, по всьому світу бідкався, що в нього немає права розпустити
парламент, що той має бути двопалатним і ще чимало пустопорожніх
новацій. Естафету незадоволення прийняв В.Ющенко, котрий, аби стати
президентом, підтримав перший крок до європейської моделі управління, а
після обрання відразу включився в боротьбу за скасування змін. Саме задля
цього була неконституційна затія з виборами – 2007, шахрайство з голосами
щодо противників конституційного реваншу – соціалістів. Згодом особиста
свара президента з прем’єром звела конституційні приписи до фігового
листка. Проте, вони мають тепер задоволення: є Конституція – 1996. Нехай з
незаконним рішенням КС і бездіяльним у цьому відношенні парламентом,
але… є. В.Ющенко і Ю.Тимошенко мають бути задоволеними.
Здавалося, мав би бути задоволеним і В.Янукович. Ніхто ж не
подумає навіть, що в нього не вистачає повноважень для влади або немає
хисту тримати її в руках. «Вміння» вже продемонстровано.
В чому ж річ? Чому такий бурхливий сплеск конституційних ініціатив
та ще й в далеко не підходящий момент? Не варто посилатись на банальність
з приводу спроби закрити соціально-економічні негаразди політичним шоу
довкруж Основного Закону. Для того при потребі інструментів вистачило б.
Не хочу робити домисли, але сподіваюсь, що В.Янукович уважно проаналізує
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ХТО і ЧОМУ добивається розгоряння конституційного скандалу. І яких
наслідків, в тому числі для самого президента, можна очікувати.
Можливо, «ходоки до президента» накидали йому доказів щодо
необхідності змін. Цілком таке допускаю, тим паче на шляху України в
Європу треба «Європу» створювати в Україні. А для цього правова система
має бути адаптована до європейської. Така робота розпочата в кінці 2004го, до речі, при підтримці В.Януковича. І якби не регресивні рішення КС,
потрібно було б лише змінити деякі статті щодо самоврядування, судової
системи, прокуратури.
В будь-якому разі змінювати дещо в Конституції слід. То в чому
проблема? Президент – суб’єкт законодавчої ініціативи. Він має
конституційне право створювати робочі групи, комісії тощо. Достатньо його
розпорядження, щоб без визначення статусу надуманого зайвого органу, без
політизації, професійно і якісно, нехай би і під надійним керівництвом
Л.Кравчука, група підготувала потрібні пропозиції. А далі – як визначено в
Конституції. Якщо потрібно – то і через референдум. А забезпечення
обговорення, експертизи, гласність… Це справа технології.
Роблячи це, слід подбати про відповідність «духу і букви»
Конституції. З цього приводу деякі правники можуть зайти далеко,
захоплюючись «духом», звинувачуючи інших в юридичному невігластві.
Але, як мовиться в російській, трохи перефразованій приказці «на нюх и цвет
товарищей нет». Одному з нової редакції тягнутиме європейською
«Шанелью № 5», іншому – нужником диктатури. Конституція, при її
всеохватній ролі і узагальненому утвердженні статусу правової держави,
залишається притому річчю абсолютно конкретною. Тільки в такому вигляді
вона придатна до своєї виняткової функції.
Мати треба на увазі, що використання інструменту «асамблеї»
потребує спочатку зміни у ХІІІ розділі Конституції, а їх можна ввести лише
референдумом. Референдумом про… «асамблею». Хіба це на здорову голову
придумано. І нащо це, зокрема, Л.Кравчуку та В.Януковичу? Щоб під
«асамблейні» питання начіпляти інші, розсварити людей, втратити державу?
Мною пропонується шлях найкоротший, найефективніший. І, головне,
конституційний.
Вкотре повторю, біди України не в Конституції, а в недотриманні її
норм.
А якби Ви пішли із плівками [про Гонгадзе] до Кучми, якби
розкрили карти? Могло бути, що влада мала би імпульс до
самоочищення, а Україна еволюційний шлях демократизації?
Цікаво. Розкажіть, як це виглядало б. Політика – не гра в карти. Тим
більше махлювати… Це не моє. Навіть у картах. А потім в душі все життя
носити: «Вибач, Гіві, тебе вбили, щоб… демократія розвивалася»? Злочин
урівноважується карою. Так будуються суспільні відносини. Цим торгувати
не можна. Особливо, коли ціна – життя людини.
Ще один приклад. Я зустрівся з Л.Кучмою. Так і так, є інформація, що
в Америці розгориться скандал щодо «Кольчуг». Треба його не допустити. Є
змога.
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- А – а, це те, що одягати? – зіграв розумника мій співбесідник.
- Вибачте, тоді нема про що говорити.
«Кольчуги» в Іраку знайшли. При зустрічі запитав про це Олбрайт*.
Вона делікатно промовчала. Видно, був на той час в чомусь інтерес вищий,
ніж справа про незаконну торгівлю зброєю.
Вибачте, всі ці питання диктуються гірким визнанням, що
напівавторитаризм Януковича першого року значно гірший
напіваторитаризму Кучми його десятого року.
Ми (суспільство в цілому) часто розумні заднім числом. Треба було
підтримати соціалістів. Можливостей було багато за 20 років. Не сталося. Та
й журналісти часто мовчали там, де мовчати не можна, або вибирали зручну
позицію. Хіба не так? Хіба не видно, що видалення соціалістів впродовж
принаймні двох останніх років з інформаційного простору, - це
установка. А ми ж усі нібито за свободу слова, за демократію.
Родина Кучми думає, що касетний скандал замовлено іншою
державою. Деякі журналісти думають, що касетний скандал замовлено
іншою державою. Правда, Кучма та журналісти звинувачують не одну й
ту саму, а різні держави. Ви припускаєте, що Георгія могли вбити під
плівки?
Тут не треба нічого припускати, адже слідство нібито проведено і
ніяких «слідів» іноземних держав не виявлено. Взагалі, про таке соромно
говорити, люди ж то у нас не примати. Не треба їх ображати пропагандою
ідіотичних версій.
Може, продовжимо тему? А яка держава «замовила» криворізьку
провокацію, і чому чоловік – Сергій Іванченко – безневинно провів 5 років
за гратами? Чому президент особисто мало не щодня контролював те
слідство?
А чому не розслідувані до кінця вбивства Малєва, Гетьмана,
Чорновола…, отруєння Ющенка, «подвиги» Лозинського? Це теж «сліди»
іноземних держав, чи все-таки їхні «агенти» в нашому взутті? Правда, де
воно тепер наше…
23.02.2011 р
__________________________

* Колишній держсекретар США, згодом – директор інституту демократії.
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Відповіді журналістам «Обозревателя»
Олександре Олександровичу, Вас називають «хрещеним
батьком» політичної реформи. Як Ви ставитеся до повернення, з огляду
на рішення КС, до Основного закону зразка 1996 року?
Система правовідносин в державі регулюється Конституцією. При
тому Основний закон може піддаватись уточненням, доповненням, змінам,
якщо суспільна практика підтверджує потребу такої корекції. Підтверджує
об’єктивною потребою. Роблю таке підкреслення щодо об’єктивних потреб,
бо норми Конституції повинні діяти автоматично, незалежно від того,
подобаються вони комусь чи ні. А коли ці норми шкодять практиці,
гальмують якийсь, необхідний суспільству, процес, тоді ініціативно
готується закон про зміни і за процедурою, визначеною в самій Конституції,
вносяться зміни.
Коли у 1996 році ми готували текст закону, на процедуру змін
зверталася особлива увага, законодавець страхував Основний закон від
суб’єктивного втручання. Воно ж відчувалось при різних владних
комбінаціях, але до певного часу межі конституційних норм загалом не
порушувались. Першим принциповим порушенням було все те, що
стосувалося указів Віктора Ющенка щодо дострокового припинення
повноважень парламенту. Про це було достатньо публікацій, повторювати
аргументи не варто. Згадаю лише, що підписанням (і мною) деяких
документів, в тому числі щодо можливості виборів 2007 року Ющенку була
створена додаткова можливість повернутись своїми діями в
конституційне поле. Чи підбурений Юлією Тимошенко, чи іншими, чи
керуючись власними розрахунками, він не скористався створеною
можливістю. Як тепер він оцінює наслідки, мабуть, нікого не цікавить. Але
те, що колотнеча 2006 – 2007 років започаткувала кампанію приниження
Конституції, безсумнівно.
З 1996 по 2004 рік відносини між інститутами влади показали, що
надмірна концентрація влади в руках президента шкодить інтересам
держави, що місце органів самоврядування зведене до ширми для
адміністрування, а роль народу, як джерела влади, взагалі знищена через
можливості адмінресурсу. В будь-якому разі система відносин штучно була
наближена більше до опричництва часів Івана Грозного, ніж до європейських
стандартів демократії.
Передбачаючи такі перекоси, ми ще до ухвалення Конституції у
своєму варіанті пропонували зміст норм, які пізніше, у 2004 році стали
затвердженими змінами.
Балачки про «змову» Мороза з Кучмою (Медведчуком) – відомо чия
видумка. Чого хотів Леонід Кучма, показав організований ним референдум у
2000-му. Він хотів диктатури «під себе». Не вийшло.
Зміни 2004 року – перший етап реформи. Так, Віктор Ющенко і
його прибічники вибирали: або зміни до Конституції і європейська модель
управління, або він – не президент. Переважив перший, запропонований
мною (і ним підписаний в угоді) аргумент. Він цього варіанту не хотів і після
обрання все робив, щоб повернутися до попереднього змісту Основного
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закону. Того ж, але з інших, теж особистих причин, добивалася Юлія
Тимошенко. Сьогодні вони мають жаданий варіант.
Минулорічні висновки Конституційного Суду і їх реалізація –
приклад грубого порушення Конституції. Як вища інстанція
конституційного судочинства КС себе перекреслив. Я не раз застерігав, що
не можна переходити межу допустимого. Звертався з цього приводу з
відкритим листом до Президента. Але він (і парламент) виконали
неконституційне рішення КС. Така дійсність.
24.02.11
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З інтерв’ю газеті «ГОЛОС УКРАЇНИ»
Олександре Олександровичу, Акт проголошення незалежності та
Декларація мали одну логіку розвитку. Хто був ініціатором Акту?
Перед тим, як розглядати процедурні моменти, інші деталі, треба
сказати про принципові речі. Вони можуть здатися деяким патріотам
сумнівними, але об’єктивність важливіша від персональних бажань.
Віддамо належне тим українцям, котрі тривалий час виступали за
незалежність держави. З повагою згадаємо і тих депутатів, чия позиція в
цьому відношенні була послідовною (Л.Скорик, Л.Лук’яненко, С.Хмара,
В.Чорновіл, М.Горинь та інші). Вони відновлювали в суспільній свідомості
слово «суверенітет», піднімали його із забуття.
Але незалежність Україні, як і всім іншим суб’єктам Союзу,
дісталася «завдяки» діям недолугого керівництва СРСР і Комуністичної
партії, яке або не доросло до керівництва державою, до завдань щодо її
реформування, або працювало за чужими настановами. Скоріше, одне і друге
одночасно.
В цьому матеріалі не місце історичному дослідженню про причини
руйнування Союзу РСР. Досить сказати, що врешті здійснився факт набуття
незалежності, і цей факт слід вважати чи об’єктивністю, чи й об’єктивною
закономірністю. Сьогодні в тому вже немає принципової різниці.
Текст Акта про незалежність, наскільки мені відомо, готували
М.Горинь, Л.Лук’яненко, Д.Павличко. Вони завчасно погоджували його з
Л.Кравчуком. Не було потреби проявляти тут особливу ініціативу. Такі
документи уже раніше приймали в Прибалтиці. А 24 серпня практично усі
депутати збиралися на засідання з переконанням про те, що треба негайно
відсторонитися від царських ігор у Москві, від гризні між Б.Єльциним і
М.Горбачовим. Все це обридло і могло трагічно закінчитися для народу.
Ви входили до групи, яка готувала документ, в чому були основні
розбіжності між учасниками?
З основним змістом документа ніяких розбіжностей не було. Коли ми
вийшли із кабінету Голови ВР, я запропонував колегам вилучити з
преамбули слова особливої вдячності Б.Єльцину. Мотивація моя
зводилася до того, що йдеться про основоположний державний документ і не
варто його дрібнити таким чином. Пропозиція була сприйнята без
заперечень.
В той час, як в Росії 19 серпня 1991 відбувся путч, в Україні, на
щастя, кров не пролилася, але все трималося на волосині. Об’єдналися
депутати різних політичних поглядів. Як відбувався пошук компромісу?
Що ви відчували в той момент? Зокрема, і після того як була ухвалена
Декларація?
Саме події в Москві сприяли консолідації українського парламенту.
Так званий путч був фарсом, це відчували всі депутати. Адже не можна
було всерйоз сприймати інформацію про те, що в Центрі зроблено
переворот, внаслідок якого вищі посадовці… зайняли свої ж владні
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місця. Що «ізольований» (ким? де? нащо?) у Форосі президент СРСР не
може з відпочинку повернутися в Москву.
З цього приводу вранці 20.08.91р., підготувавши проект заяви ЦК
Компартії України про несприйняття комедії і дистанціювання від інтриги в
Москві, я зайшов до керівництва ЦК. До заяви додав свої міркування про
участь у змові М.Горбачова. Була надія вивести з під удару і шельмування
ні в чому не винних три мільйони комуністів. На жаль, керівництво ЦК не
спрацювало. А в Казахстані зробили правильно. Можливо, й тому у них
сьогодні інші результати.
Декларація ж приймалася на рік раніше. Над нею, як основою
майбутньої Конституції, робота йшла багато тижнів. Спочатку депутати до
того ставилися з певною недовірою. Згодом, коли плутана політика Москви і
затія з новим Союзним договором стала предметом дискусії в суспільстві і
коли спровоковані сутички в Тбілісі, Нагорному Карабасі, Ризі стали
реальністю, коли внаслідок інтриг і повного безвладдя почала проливатися
кров, над змістом Декларації робота розпочалася ретельна. Проте, легкому
прийняттю Декларації теж сприяла ініціатива російських колег. За місяць до
нас там була прийнята Декларація про суверенітет РФ. Навмисне про це
нагадую, бо у частини російських ура-патріотів інколи виникає подив з
приводу появи суверенності України. Не дивуйтесь, ви ж і Росію намагалися
відділити. Це збіглося і з нашими намірами.
Акт незалежності передусім проголошує: «…з огляду на
смертельну небезпеку, що нависла над Україною у зв’язку з державним
переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року», а вже потім « продовжуючи
тисячолітню традицію»…. Тобто той державний заколот став приводом
для проголошення Акту? Якби його не було, наскільки б
відтермінувався той пам’ятний день?
Треба чітко усвідомлювати, що Декларація і Акт були кроками до
створення держави і управління, притаманного державі. Ми мали до того
союзну державу, механізмом функціонування якої була компартія.
Рішеннями керівництва партії вона була відсторонена від управління
(згодом розпущена М.Горбачовим), від основної – так складалося
десятиліттями – функції. Потрібно було знайти інші форми функціонування
держави, беручи за основу досвід демократій, зокрема розподіл влад. Це
сталося б обов’язково. Кількісні переміни накопичилися настільки, що в нову
якість вони перетворилися б невідворотно, тим більше що суспільство не
здатне існувати в ситуації суцільної анархії. 19 серпня – лише каталізатор
перетворення кількості в якість.
Чи можна б було відстояти незалежність без травмування
господарських зв’язків з колишніми республіками СРСР?
Звичайно, можна б і слід. Треба було сідати за роботу над новим
Союзним договором, як формулою незалежності. Ситуація дозволяла
повністю відстояти суверенні права, не руйнуючи того, що потрібне всім
спільно, не втрачаючи того, що було і нашим: активи, вклади, власність,
241

майно дипломатичних місій, енергокомплекс, транспортна і транзитна
мережі…
Ні, ми «побили горшки», а потім зажурилися. Але ж держава – не
дитячий майданчик.
Чи вважаєте Ви помилкою відмову України від ядерної зброї?
В тих умовах, що створилися, утримувати ядерну зброю Україна не
могла. Інша справа, що й віддавати її так бездарно (та й ще незаконно) не
можна було.
На урочистих зборах, присвячених третій річниці з дня
проголошення незалежності України, Ви заявили: « І Президент, і
Верховна Рада, і уряд не відступлять від обіцяного: держава має знайти
спосіб повернення народу того, що м’яко кажучи, забрала протягом
останніх років»… Як ви думаєте, чому держава так і не компенсувала
громадянам України знеціненні грошові заощадження в установах
Ощадбанку?
Тому, що заощадження знецінені. Вони не складаються в скриню, а
знаходяться весь час в обороті. Коли функціонує економіка, то частину
грошей, що економіку забезпечує, можна відволікати на повернення
заощаджень. А коли економіка зруйнована – грошей вільних немає. Якщо
й появляються, то вони «мальовані», емісійні, за якими нічого немає, тому й
купити за них нічого не можна. А щоб повертати вартісні збереження,
потрібно було діяти так, як передбачено у прийнятому за моєю
ініціативою законі. Як я пропонував від імені соціалістів, здійснювати
приватизацію. На те і сподівався, роблячи згадану Вами доповідь, повіривши
в такі ж наміри президента. Виявилось, він орієнтувався інакше.
Стратегічні орієнтири, які з року в рік з'являються у політичних
програмах і деклараціях: реформи, формування ефективної
національної економіки, розробка та впровадження найсучасніших
технологій, наближення життєвого рівня громадян України до
стандартів економічно розвинутих країн… переважно так і залишилися
на папері. Чому, як ви думаєте?
Так трапилося тому, що під впливом виконавчої влади,
підпорядкованій президенту, прислуговуючим йому депутатам з
псевдопатріотичних політичних сил, при індиферентності, легковірності і,
пробачте, продажності частини виборців, під впливом залежних ЗМІ, в
Україні склалася кримінально-олігархічна держава, в якій бізнес, влада
і (фактично) кримінал діють заодно. Ясна річ – не в інтересах народу.
В тому вся причина. Я не раз пропонував інший шлях розвитку
держави. Напевне, був непереконливим. На жаль. Люди вибирали те, що є.
Ви керували парламентом в 1996 році, коли 28 червня була
прийнята Конституція. Тоді навіть особисто умовляли парламентаріїв
долучитися до прийняття Основного Закону. «У нас з вами тільки два
шляхи, - жартували Ви. – Або в ЗАГС, або в прокуратуру». Чому так
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довго напрацьовували документ? До якої форми правління Ви більше
схиляєтеся
парламентсько-президентської
чи
президентськопарламентської?
Документ приймався серйозний. Над ним велась тривала робота.
Конституція – суспільний компроміс із орієнтирами на майбутнє.
Компромісу слід було досягти. Це вимагало часу. Президент прагнув
диктатури. Довелось приймати Основний Закон всупереч бажанню і
зусиллям президента. Але так, як і передбачалось законом, без фіґлярства. До
речі, лише в Україні, крім прибалтів, Конституцію розробляли і ухвалювали
за законною процедурою.
Глибоко
переконаний,
що
нинішній
Україні
потрібна
парламентсько-президентська
форма
правління
з
сильним
самоврядуванням. Поворот до авторитаризму, що стався останнім
часом, – груба, стратегічна помилка, здійснена не без волі нинішнього
президента. Гадаю, він у тому уже й сам переконується. Якщо ні,
переконається згодом.
У 1995 році ви говорили про послаблення авторитету всіх гілок
влади, недосконалість законодавства і правовий нігілізм…. Все це
залишилося. Що має відбутися, щоб крига скресла?
Щоб крига скресла, треба змінити систему влади і її персональний
склад. Розпочинати слід зі зміни виборчої системи, запроваджуючи
пропорційну, з відкритими партійними списками, зв’язуючи взаємною
відповідальністю народ і владу.
Пропонував це я дев’ять (!) років тому. Крім соціалістів, не
погодилися всі – від націоналістів до комуністів. Маємо, що маємо, так би
мовити.
Який вектор зовнішньої політики прийнятний на сьогодні? Чи не
втратила час Україна стати потужним регіональним лідером?
Не треба тішити себе ілюзіями про регіональне лідерство. Ми –
залежна від усіх країна, що прискорено втрачає свій економічний, трудовий
та інтелектуальний потенціал. Змінити ситуацію можна тільки шляхом
здійснення абсолютно прагматичної політики, в центрі якої буде людина: її
робота, дохід, охорона здоров’я, можливість навчатися і житло. І, звичайно,
якщо земля залишиться власністю українського народу.
Тоді лише у людей з’явиться перспектива, вони не боятимуться
завтрашнього дня, не тікатимуть на принизливі заробітки.
Лозунг соціалістів «Збудуємо Європу в Україні!», проголошений у
1999-му році, сьогодні багато хто повторює. Не знаю, який зміст в нього
вкладають інші. Ми ж тоді і тепер закликаємо не займатися мантрами на
зразок «ідемо в ЄС» чи в інший союз. Нікуди не треба йти, нас там ніхто
не жде. Треба в своїх зовнішньополітичних орієнтирах виходити з інтересів
України, наших громадян. Якщо є вигідна перспектива для зайнятості людей,
розгортання сучасних виробництв, зовнішньоторгівелького балансу, то треба
укладати відповідні угоди і виконувати їх. Світ перебудовується, виникають
нові центри розвитку, загострюються протиріччя на базі фінансової системи,
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джерел енергії, міграційної політики і демографічної ситуації, продовольчої
безпеки. Не бачити цього, продовжувати займатися політичним шаманством
та одночасно вибудовувати економічну політику задля суперприбутків
десятка-двох сімей…- це шлях в нікуди, а не до лідерства. Та й ті, хто з такої
політики сьогодні знімають вершки, знищуючи основу – виробничий
потенціал країни, теж прогорять при черговому катаклізмі. Невже,
наприклад, ми не бачимо, що в світовій перебудові нас просто
м и н а ю т ь: і Росія, і Китай та Індія, а Європі потрібна лише наша дешева
робоча сила. Для того вони давно зробили б безвізовий режим щодо України
(це їхній інтерес!), якби не боялися напливу транзитних мігрантів, потоку
наркотиків, тероризму тощо. Нам лишилося ще перетворити землю в
товар і поставити крапку в історії України. Нагадую про це тим
«патріотам» з Руху, Народної партії, НДП та інш., котрі в 2001р.
шахрайським способом протягували Земельний Кодекс. Тим, хто сьогодні
нав’язує товарний статус землі.
Зробимо нормальну Україну, тоді і Європа, і світ увесь прийдуть до
нас.
Олександре Олександровичу, Ви в круговерті політичних подій з
перших днів створення нової України, коли вам було найцікавіше, а
коли найтяжче працювати?
Завжди було цікаво. І завжди – важко, бо не кривив душею і не
ховався за чужими спинами.
Які б Ви виокремили помилки і найбільші досягнення України?
Чим ми можемо пишатися?
Найбільша помилка – поєднання бізнесу і влади та не знаходження
загальної політичної лінії, яка б об’єднала всіх небайдужих, не рвала Україну
штучно, надумано, безпідставно по східно-західному векторах. Тим паче що
така, як нині, Україна ні там, ні там не потрібна як партнер.
Пишатися можна тим, що Україна все таки є. Що наш, затурканий
політиками і псевдополітиками народ зберігає ще гідність, хоче кращого
життя і все ще потроху сподівається на краще майбутнє.
Збудуємо його. Я вірю.
01.04.11
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*
*
А ми такі: ні кроку без пророка, Вказующої царської руки.
І хоч в той бік не дивимося нівроку,
Бо й нащо нам така-сяка морока,
Та знов Мойсея ждем віки й роки.
Бо так воно написано: страждати,
На долю плакатись, що Бог її не дав,
Де нас нема – добра собі шукати,
Сусідами лихими прикриватись,
Неправдою.
А правду хто продав?
Хто заважав об’єднувать уділи,
Плече в плече згуртовувать полки?
Гострить шаблі (але щоб цілим миром),
Зійтись на волі, на землі, на вірі,
А не у межі забивать кілки?
А хто покірно в ярма сунув шию,
Своїх цурався за звертання «пан»,
Коли із них тягли останні жили?
Хто з вольності козацької накинув
Кавказу вільному невільничий аркан?
Ми все святі, нещасні й непорочні,
Однак ніяк не можемо збагнуть,
Що правді слід дивитися ув очі,
Що коли долі кращої ми хочем,
То треба про святенництво забуть.
І не лизать маріїнські паркети
З словами: «Досить! Царствіє прийшло!»,
А всім: і президентам, і поетам,
І трударям без звань і еполетів –
Згуртовувати місто і село
На труд тяжкий – від небуття спасіння.
Бо далі нікуди – за нами не Москва.
Творімо в серці кожнім Україну,
Лукавство слів неправедних відкинем –
Пророчі лише праведні слова!
Свої гріхи розділить батько з сином,
Бо в нас історія одна: складна й проста.
За все в одвіті лише ми – єдині.
Щоб стала європейською Вкраїна,
Їй треба українською ще стать!
Олександр МОРОЗ

245

З інтерв'ю «Інтерфаксу»
Оценка выступления Януковича в парламенте, стратегии
развития?
Розумію, що виступати перед народом (нехай і через парламент)
керівнику держави непросто завжди. Ще більш непросто звертатися в далеко
не кращі часи.
Розумію, що мало хто аналізує різні тексти такого змісту. Себе ж
відношу в ту, меншу, частину людей, котра до аналізів не байдужа. Так от,
послання викликає подив. Подив з того, що, маючи в апараті сотні
фахівців, ні́кому було бодай поцікавитися: а що ж Президент говорив рік
тому в подібному посланні? Поцікавитися і «зв’язати» обидва документи.
Людям мало знати, що знову на перспективу передбачає керівник держави.
Цікаво знати, що вдалося зробити з того, що передбачалося роком раніше?
Щоб принаймні не повторювати не визначену в часі перспективу щодо
боротьби з корупцією, бачення гуманістичного розвитку суспільства
(слухачам корисно, напевне, знати, що конкретно це передбачає), щодо
конкурентоспроможності економіки, інвестиційного клімату та інноваційної
політики, реформування Збройних Сил, житлово-комунальної сфери,
стосунків з РФ, ЄС і США, непрестижності професії вчителя і т.д. Це
говорилося і роком раніше. Теми важливі, з деяких давалися доручення,
бралися конкретні зобов’язання. В посланні корисно посилатися на
результати, щоб підтверджувати визначеність і послідовність вибраної лінії
розвитку.
Минулого року Президент не тільки переймався станом, але й давав
гарантії зміцнити самоврядування (пакет законів обіцялось прийняти до
кінця 2010 р.). Збирався реформувати з користю для людей системи освіти і
охорони здоров’я, пенсійну і податкову системи і – менш конкретно –
забезпечити рівень життя як «суспільства середнього класу», реалізувати
європейський вибір. Обіцяв подбати про нову інфраструктуру виробництва,
робочі місця, про вичерпаність експертно-сировинної моделі економіки і її
зміну аби реалізувати конкурентні переваги (?) нашої економіки… Іще про
багато цікавих і, очевидно, корисних речей. То що змінилося? Як увійти в
«двадцятку» кращих в світі, не згадуємо. Сьогодні це лише хороше
побажання, ілюзія. Але що зроблено для розвитку енергетики, для зміни
політики запозичень, викорінення проблем несвоєчасного повернення ПДВ,
зменшення кількості тих, хто за межею бідності, щодо порядку регулювання
тарифів у ЖКГ (це люди якраз відчувають)? Що зроблено для вдосконалення
ринків вугілля і газу, теплової санації шкіл, лікарень, дошкільних закладів,
модернізації профтехосвіти?..
Що, ті, хто готував послання, забули про сказане роком раніше? А
може, не все вдалося? Тоді чому? Хто винен, які заходи вжито і як
виправлятиметься ситуація? Адже позиція Президента «послідовна», і, люди
сподіваються, послідовна не лише на словах.
В Україні склалася далеко не краща традиція з посланнями
президентів. Проголошуються настільки загальні передумови (наприклад,
про потенціал України – це повторюється уже 20 років), що посилаючись
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на них, можна робити будь-які повороти, а потім доводити, що вони
відповідають змісту послання. Такого значення документ повинен бути
конкретним, щоб не затуманювати кожному голову дефініціями на зразок
«конкурентної (?) державної влади», «збалансованої представницької
демократії» (мабуть, таке «збалансування» виборці бачили під час минулих
місцевих виборів), «ефективного державного менеджменту», «оновлення
політичної системи» (це про що?), «зацікавлення громадянина інвестувати в
майбутнє» (якого громадянина і в яке майбутнє – в нові «Еліта-Центри», в
пенсії, фонди страховиків чи йдеться про щось інше?)…
Як такі визначення можна аналізувати через рік – два, з точки зору
результативності?
Взагалі, на мій погляд, лексика послання має бути гранично
проста, зрозуміла усім, без специфічних наукових тим паче
науковоподібних термінів. Адже главу держави чує кожний і оцінює не по
вишуканості фраз, а по тому, що за фразою є або очікується в житті кожного.
В чому влада послідовна, то це в реформах, що загрожують знищенню
України і в ній – верховенства права. Глава держави знову наполягає на
товарному статусі землі, хоч уже нинішня українська практика і світовий
досвід переконують, що цього робити ніяк не можна! Хто нав’язує
Президенту цю авантюру, хоч ще зовсім недавно він (і правильно!)
називав таку справу шахрайством? Що дала державі незаконна зміна
Конституції Конституційним Судом? Що ця зміна дала громадянам,
інститутам влади, зокрема, Президенту, досягненню тих цілей, які
проголошує В.Янукович?
Моя думка – нічого корисного. Можливо, я помиляюсь, але й
аргументів щодо цього в посланні не прозвучало. На жаль.
Вопрос о земле: почему президент предлагает снять мораторий,
чем чреват рынок земли, почему так быстро надо проводить реформу
земельного рынка?
1. В парламенті 23.03.11 проведені слухання «Земля в українській
долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних
відносин та практика його реалізації».
Не зважаючи на широку тему, дискусія звелась в основному до
ключової проблеми – може чи ні земля продаватися. Відповідаючи на це
ключове питання, учасники дискусії були майже одностайними – земля
сільськогосподарського призначення не може бути товаром. З 25
виступаючих про це чітко заявив 21 промовець. Двоє свою позицію
обумовили різними доповненнями, двоє вчених (як завжди) висловились на
зразок «треба щось робити».
Доповідь МінАПК в цьому сенсі зорієнтована на позицію президента:
«…якщо земля не буде мати ціну і не буде продаватись, тоді сенс земельної
реформи втрачається. Те, що не буде мати ціни, не можна пустити в
оборот»*. Проте доповідь заступника Міністра М.Безуглого (як і голови
парламентського комітету), зводилась в основному до викладу інформаційно________________________

*Інтерфакс, 10.02.11, інформація про поїздку в Херсонську обл.
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аналітичних матеріалів, які важко було вважати доказовою базою для
утвердження товарного статусу землі. Тому доповідач акцент робив на
проекті закону про ринок землі, зміст якого поки що невідомий ні учасникам
слухань, ні депутатам. Зрозуміла лише основна мета проекту – визначення
правових та економічних засад для ринкового обігу земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, як крок до зняття мораторію на
купівлю-продаж.
Згадуючи про слухання в будь-якій аудиторії, можна переконливо
посилатись на те, що і фермери, і керівники успішних господарств, і
представники різних аграрних асоціацій, об’єднань, союзів… практично
одностайно заявляють про недопустимість перетворення землі в товар.
Зміст інформаційно-аналітичного матеріалу, надісланого учасникам
слухань із супровідним листом М.Азарова, наводить на певні роздуми і в
цілому підтверджує правильність позиції соціалістів впродовж усіх років
злочинних реформувань в аграрній сфері. В доповідях побіжно
згадувалось про масштаби спаду виробництва сільськогосподарської
продукції, а вони вражаючі. За 20 років реформувань виробництво м’яса
зменшилося в 5,5 рази, молока у 8 разів, хліба і хлібобулочних виробів у
3,6 рази, цукру в 5 разів. Поголів’я великої рогатої худоби зменшилось в
5,1 разів, свиней у 2,6. Споживання на душу населення м’яса
зменшилось в 2,5 рази, молока – в 2 рази, риби – втричі. Зросло лише
споживання картоплі, що характеризує структуру харчування – в 1,3 рази (з
322 до 427 кг при науково обґрунтованій нормі – 123) та в 1,5 рази зросло
споживання горілки і в 2,5 рази – пива.
Деградацію галузі видно неозброєним роком. Заростають чагарниками
поля, фактично до нуля зведені землезахисні роботи, зруйновані
меліоративні системи, в більшості колишніх господарств знищене
тваринництво. Люди втратили роботу. З чотирьох з половиною мільйонів
зайнятих в сільському господарстві двадцять років тому, роботою
забезпечені тепер близько 600 тис. чоловік.
А близько 6,3 млн. громадян мають на руках державні акти, що
засвідчують їх право приватної власності на землю. Більше половини таких
власників або не спроможні самі обробляти землю, або вони одержали її у
спадок і в село не повернуться. Такий потенціал бажаючих збути свою
власність, оскільки в переважній кількості випадків ці люди не мають віддачі
від свого володіння землею і не бачать в цьому відношенні позитивної
перспективи.
Звідси можемо робити цілком обґрунтований висновок: розвал
аграрного сектору економіки – спланований крок для дармового
привласнення основних фондів, в даному випадку землі. Така практика в
Україні утвердилася в ході ваучерної приватизації, коли підприємства
штучно доводилися до банкрутства і за копійки діставалися тим, хто їх до
такого стану довів, або тим, кого визначала влада.
Є також підстави говорити, що нинішня ситуація із землею – це
продумане наперед шахрайство, здійсненням якого займалася влада.
Провідником такої злочинної лінії був другий президент України Л.Кучма,
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видаючи неконституційні укази щодо земельних відносин, особливо на
початку своєї першої та другої каденцій.
Прийнятий у 1992 році Земельний Кодекс не дозволяв робити довільні
маніпуляції з землею, тому він весь час піддавався нападкам з боку
президента і тих, хто його наставляв чи перед ним лакействував. Оскільки
закон не передбачав права повної приватної власності на землю (і за час його
дії до документу було внесено лише 3 зміни), була використана авантюра з
прийняттям нового закону. В жовтні 2001 року, зваблюючи своїх
прибічників у парламенті (в тому числі «національно зорієнтованих»
депутатів), можливістю зміни керівництва парламенту, там здійснено
переворот. Депутати – коньюктурники за можливість мати «своїх» у
керівництві, фактично зрадили українську землю. Новий закон передбачає
право купівлі-продажу землі. Цей документ у сесійній залі не голосувався,
підписи до проекту депутати ставили в кабінеті заступника голови
парламенту С.Гавриша. В той же день Л.Кучма фальшивку підписав, хоч
прийняття рішення було незаконним і підписів депутатів ніхто не бачив.
Звідси випливає кілька важливих моментів.
Треба пояснити, хто саме підписав злощасний проект, тим більше що
ці ж люди (і політичні партії, котрі вони представляють) тепер ніби
виступають проти продажу землі. Така інформація важлива і сама по собі, і
як аргумент під час наступної виборчої кампанії.
Недосконалість закону в редакції 2001 року видна і з того, що за час
його застосування в нього внесено більше 50-ти поправок, уточнень,
доповнень.
Знаючи дефективність закону і остерігаючись наслідків сумнівного
обігу земель, Л.Кучма легко погоджувався з необхідністю мораторію.
Пізніше цю лінію змушений був продовжувати і В.Ющенко, хоч він був і є
апологетом права продажу землі.
Є всі підстави для організації подання до КС щодо легітимності
закону. Якщо Конституційний Суд змінив протиправно текст Конституції,
хоч при внесенні до неї поправок в грудні 2004 року ніяких фактичних
порушень не було допущено, то відносно закону у нього є незаперечна
підстава кодекс визнати нелегітимним, оскільки він приймався в спосіб, не
передбачений Регламентом Верховної Ради.
Одночасно з тим КС повинен зробити тлумачення статей 13 і 14
Конституції, за якою земля є загальнонародною власністю. Як може
забезпечуватися ця норма, якщо право власності буде приватним? (Не
згадуємо навіть про власність юридичної чи фізичної особи – нерезидента.
Тоді право народу – взагалі фікція).
2. Під час слухань не раз висловлювалася поширена думка про
необхідність проведення референдуму щодо можливості чи неможливості
продажу землі.
В нормальних умовах, з вільним проведенням публічних дискусій,
референдум був би корисним і для одержання юридичної бази на
формування усіх земельних відносин, і для просвітництва. Останнє особливо
важливе, бо в свідомості людей легко відкладаються нав’язані штампи. А
саме: в усьому світі земля продається; якщо земля має ринкову вартість, то в
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неї без сумніву вкладатимуться інвестиції; земля як товар може бути
предметом застави при одержанні банківського кредиту; якщо власник землі
не може їй дати раду, він може з вигодою її продати…, що врешті-решт саме
таким способом вдасться знайти для землі ефективного господаря.
Такі штампи, в принципі, не брехливі. Але, по-перше, цілі, що
відображені ними, можна досягти, не перетворюючи землю в товар. Подруге, при товарному статусі землі вона відокремлюється як категорія
від людини, від селянина зокрема. Простіше кажучи, товар має свою
природу, своє призначення, вони ніяким чином не перетинаються з
інтересами людини, суспільства, соціальної групи, зокрема селянства. Товар
експлуатується для одержання додаткової вартості, для збагачення власника.
Для прикладу, якщо власнику вигідно вирощувати зерно з високою нормою
прибутку, котра залежить від ринкової кон’юнктури, він не буде
поглиблювати технологію виробництва, займатися тваринництвом,
переробкою, відновленням ґрунтів. Не буде, бо це все додаткові затрати, які
погіршують (з точки зору прибутковості) структуру собівартості кінцевої
продукції. Додаткові затрати капіталісту зайві. Але ж у них, цих затратах, робочі місця тваринників, меліораторів та інших, а це – умови життя людей,
забезпечення їхніх сімей, їхня перспектива. Адже ми тепер уже бачимо
немало сіл, де поля зайняті посівами, дають непогані врожаї, а місцеві жителі
притому не мають роботи, заробітку і надії на переміни в інтересах сім’ї,
села, своїх дітей. Сім’ї старіють, для задоволення власних потреб вони в міру
своїх сил зосереджуються на домашньому виробництві, ведуть натуральне
господарювання. Виходить, що власники великих масивів економічно
ефективні, продуктивність виробництва (продуктивність праці) там
висока, а велика маса самозайнятих примітивним способом, з колосальними
затратами ручної, важкої праці намагається компенсувати суспільні (і власні)
потреби в певних групах товарів, в продуктах харчування найперше. При
цьому суспільна продуктивність праці, ефективність економіки
знижуються, суспільство деградує. В ньому прискорено розвиваються
негативні процеси: диференціація інтересів соціальних груп, їх матеріального
стану, посилюються антагонізми, втрачається можливість консолідації
громадянства.
Ці думки, опираючись на місцеві аргументи, можна було б донести
людям при підготовці до нормального референдуму. Але наша практика (і не
тільки наша) свідчить, що при відсутності демократії референдумом
досягаються цілі, в яких зацікавлена влада, а не суспільство. Адже вона,
умовно кажучи, «рахує голоси». Рахує так, як їй вигідно.
Тому, вважаючи можливим і загалом корисним проведення
референдуму, ми не будемо наполягати на цьому заході, зважаючи на
відсутність демократичних гарантій, щоб донести людям суть питання і
гарантій для врахування їх голосів.
3. Уявімо, що станеться, якщо земля офіційно стане товаром.
Ніхто із селян землю не купить. Це настільки ясно, що не викликає
потреби в переконуванні. Тоді логічним є висновок, що, шукаючи
«ефективного» власника, держава відбирає землю у селянина, у того
суб’єкта, який і може забезпечити ефективність.
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Приклади Заходу тут не годяться. Ринок земель в європейських
країнах складався віками, і сьогодні він охоплює мізерну частину земельних
масивів (до 1% їх «рухається» впродовж року). Але там купівля-продаж
здійснюється між тими, хто на землі працює. Наші «ініціатори»
пропонують протилежне: не знайти ефективного господаря серед
землекористувачів, а відібрати у них землю.
Ще раз пригадаємо, що значна частина людей зі згаданих 6,3 мільйона
готові продати свої державні акти на земельні ділянки через те, що займатися
господарством вони або уже не здатні за віком, або ніколи того й не
планували, бо вони – міські жителі, що одержали акти у спадок.
Треба мати на увазі два моменти. Навіть при нинішній чисельності
населення України лише сьома його частина одержала землю на праві
власності. Ця пропорція збережеться і в майбутньому, а процедура
успадкування все більше відриватиме власника (суб’єкта) землі від
предмета власності (об’єкта) – від самої землі. Вже тепер, а в перспективі
тим більше, загострюватиметься протиріччя між людьми, що
проживають в селі. Ті, що народяться (а тим більше ті, що не мають
земельного спадку, бо для даного населеного пункту вони приїжджі), не
будуть мати землі на праві власності. Будучи згодом однаковими зі своїми
земляками як односельці і як ті, які на землі не працюють, вони
відрізнятимуться у правах: в одних буде у власності велика цінність –
земля, в інших її не буде ніколи.
Доречно і в цьому випадку зіслатися на норму Конституції, в якій
йдеться про землю як загальнонародну власність. Як це співвідноситься з
тим, що для 6/7 населення це право – пуста дефініція? І ще одна важлива
деталь. Суспільне право на землю, як і на інші природні багатства,
реалізовується через привласнення ренти – в основному тієї частини
доходу, яка забезпечується не людською працею, а природою. Механізми для
того є різні, їх можна розглядати окремо. Але створений дохід на землі в
приватній власності весь іде власнику, включаючи і частину доходу,
створену природою. Це явна несправедливість.
Другий момент минулою владою* дуже популяризувався як доказ
турботи про селян. Йдеться про спрощене і масове видання державних
актів на землю. Зовні все так і виглядає. Але робилося це з іншою метою,
адже минула влада так само була за ринок землі. Справа в тому, що акт –
документ, перехід його в інші руки є юридичним фактом переходу права
власності від нинішнього утримувача акта до нового набувача
(«добросовісного набувача») права. Хто він – тепер розглянемо.
В Україні знайдеться сотня-друга людей, які зможуть купувати землю.
Ні, це не будуть ті, хто сьогодні орендує і ефективно використовує великі
земельні масиви. Платити зараз за землю – основний фонд, що є у їхньому
користуванні, їм невигідно, бо це відволікання, консервація капіталу. Ці
люди в більшості добре розуміють гасло соціалістів, використане ще в 1998
році – «Торгувати хлібом, а не землею».
_________________________

* Урядом Ю.Тимошенко.
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Купуватимуть землю ті, хто на цьому товарі хоче заробити.
Купуватимуть на продаж. Кон’юнктура земельного ринку буде приваблива:
пропозиція колосально перевищуватиме попит, товар (земля) обезцінений, бо
є основним фондом, що погано використовується, В таких умовах ціна його
низька. Зате на вторинному ринку ціну визначатиме світова кон’юнктура
ринку землі. Ціна буде високою, різниця між виручкою від продажу і
затратами на купівлю складатиме колосальні суми. Те, що за Конституцією
належить усім, продаватимуть як своє – одиниці. Розрахунки показують,
що виручка складе близько 400 млрд.$. З цієї суми до половини осяде в
кишенях фінансових посередників та чиновників, найперше з органів
місцевої влади (це, між іншим, одна з причин небувалої гостроти боротьби та
застосування адмінресурсу на минулих місцевих виборах). Така фінансовокорупційна ціна питання.
Байку про те, що земля не продаватиметься неукраїнцям, ми не
розглядаємо. У наших сусідів прибалтів є навіть відповідний закон, але вся
земля сільськогосподарського призначення уже належить зарубіжним
банкам.
Чому банкам? Бо саме вони, посередники між капіталістом і клієнтом,
і є фактично власністю капіталіста. Інструмент банку – кредит. В Україні
банківська система непевна, ризики величезні. Вони страхуються високою
кредитною ставкою, котра зорієнтована на швидкі операції типу «купи продай». Виробництво такими кредитами користуватися не може,
оскільки треба мати надзвичайно високу рентабельність, щоб обслужити
кредит і повернути його (повернути процент і сам кредит). Ось чому успішно
працюючі господарства (про це йшлося і на парламентських слуханнях)
кредитами не користуються, хоч це нормальна практика для нормальної
економіки. Тобто практика не для нинішньої України. Можна розглядати
цілий букет банківських операцій при кредитуванні аграрного сектору під
заставу землі, але підсумок буде однаковий: не гроші підуть до землі, земля
піде до грошей, в руки новим власникам.
4. Отже, власник землі буде новий. В переважній більшості –
зарубіжний. Тоді треба чесно сказати людям: Україна буде 51-м штатом
США, автономією Росії, протекторатом Ізраїлю, Саудівської Аравії… Нові
господарі землі визначатимуть долю України. А коли вони між собою
сперечатимуться, то люди на відповідній території змушені будуть займати
цілком певну позицію. Інакше не буває. В кінцевому результаті це – розкол
країни. Така політична ціна питання.
5. Чому у влади так загорілося бажання продавати землю? Вона ж
прекрасно розуміє наслідки, про які йдеться у цьому матеріалі. Є принаймні
дві причини, і вони обидві зв’язані з напруженим бюджетом.
Перша стосується прямих відрахувань до бюджету при операціях
купівлі-продажу. Йдеться про суму близько 15 млрд.$ (здається, така цифра
звучала від АП в одному з телешоу). Це справді тимчасова латка до бюджету.
Але не більше. Порівняйте цю суму з тією, що стане доходом приватника. Ці
гроші швидко зникнуть, але зникне і земля як власність народу,
опосередковано – держави.
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Друга причина – тиск з боку МВФ і Світового банку, одна з умов
надання позичок, нових траншів.
Світовий уряд (а МВФ і СБ – його інструменти) потерпає від
чергової фінансово-економічної кризи. Вона знову настане, а проміжок
між кризами залежить від того, наскільки наближається світова економіка до
балансу між товаром і грішми. Головна причина кризи – домінування у
більшості регіонів світу емісійного, нічим не забезпеченого долара. В
світі немає більш-менш вартісного товару для часткового «зв’язування»
пустого долара. Таким товаром є лише український чорнозем. Цим
пояснюється інтерес світового уряду до ринку землі і тиск на Україну.
Враховуючи неймовірну структурну деформацію економіки України
(наслідок реформ по-Кучмі, нагадую тим, хто його героїзує), її експортноімпортну залежність, що повністю відповідає колоніальному стану країни як
сировинного придатка і джерела дешевої робочої сили, вона – Україна – і
сьогодні є підсобним матеріалом у механізмі світового ринку. Продаж
землі назавжди залишить за нею, за її громадянами таку принизливу роль.
Про інший інструментарій впливу світового ринку на Україну та інші
пострадянські країни можна вести окрему дискусію, починаючи з зовнішньоторгівельних відносин, ролі офшорів, механізмів СОТ… Всі вони теж
зорієнтовані на ринок землі, бо цей інструментарій також закріплюватиме
переваги над Україною існуючого механізму світового ринку.
6. З втратою контролю над своїм основним багатством – землею –
Україна (як держава) не зможе долучитися до вирішення однієї з
найважливіших світових проблем – продовольчої. Долучитися на
вигідних умовах (не на умовах СОТ!) і для нашої країни, і для тих регіонів
світу, де люди потерпають від недоїдання. Населення землі зростає кількісно,
проблема загострюється. Хто вирішуватиме її – той буде вирішальним
чинником світової політики. Як можна таку перспективу віддавати в
чужі руки?!
7. Ми виступаємо проти продажу землі не задля лише критики владної
ініціативи. Ті аргументи на користь продажу землі, котрі як переваги
подають ініціатори від влади, ми пропонуємо забезпечити іншим чином.
Адже і приток інвестицій, і гарантії банкам при кредитуванні, і врахування
вартості землі, як основного засобу виробництва в ціні продукції, можна
забезпечити введенням закону про використання права оренди землі як
предмету застави. Проект закону кілька місяців тому ми надіслали
Президенту, Кабінету Міністрів, Верховній Раді, розмістили проект в
Інтернеті. Щоправда, ні зауважень, ні відповіді поки що не одержали, окрім
відписки з Міністерства аграрної політики, де згадується про те, що наші
пропозиції збігаються з нормами проекту закону про ринок землі.
Припустимо, що це так (міністерський проект ще мало хто бачив, принаймні
він не надійшов до парламенту). Але сумісність таких законодавчих норм
дуже сумнівна. Заставою може бути або земля, або право на її оренду.
Якщо у банка буде вибір, то він даватиме кредит тільки під заставу землі, а
згодом відбудеться своєрідне перетікання статусу від землі як об’єкта оренди
до землі – власності з усіма наслідками, про які ми вже говорили. Можна
привести не зовсім коректне для нашого випадку порівняння. Коли
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нормативно почали вводити платність частини медичних послуг, то з часом
для їх користувача, себто громадянина, вся медицина фактично стала
платною. Не роблю відкриття, але маю підстави стверджувати: якщо в
суспільному процесі альтернативно функціонують два або кілька
варіантів, то процес розвивається по найгіршому з них. Принаймні для
громадянина. Гратися з варіантами не слід.
Практично усі учасники слухань в парламенті висловилися за
згаданий закон щодо застави орендного права. Зрозуміло, що і сам механізм
оренди слід вдосконалювати. Очевидно, договір оренди повинен
укладатися на більший термін (хоч би на 10 щонайменше років), аби
орендар не ризикував зі своїми коштами, мав віддачу від інвестицій.
Гарантом у цьому процесі має бути держава, для чого слід створити
Державний земельний банк. Саме через державний банк можна
забезпечувати
підтримкою
держави
тих,
хто
займається
сільськогосподарським виробництвом. Починати ж цю підтримку слід з
вмотивованої, значно меншої ніж у комерційних банках, ціни кредиту, його
процентної ставки.
Вплив банка, отже, і вплив держави на поліпшення використання
землі стане відчутним, а укладання договорів оренди передбачатиме
низку взаємних зобов’язань, контрольованих державою. Однією з
обов’язкових умов має бути контроль за збереженням і збільшенням
родючості ґрунтів. При погіршенні контрольованих показників (як і при
угодах, що стосуються фінансово-економічних складових), банк може
накласти санкції на орендаря або ж повністю позбавити його права
орендувати землю і передавати це право іншому орендатору. Така практика є
в багатьох країнах, вона веде до концентрації земельних угідь, до створення
крупнотоварного виробництва. Цього якраз і потрібно добиватися, аби ми
остаточно не були відкинуті на узбіччя технічного і технологічного прогресу.
Так розвивається аграрний сектор у передових країнах світу. Не випадково ж
там виробляються і експлуатуються широкозахватні потужні агрегати
(трактори, сівалки, комбайни тощо). В сьогоднішній Україні така техніка
використовується лише на землях, де працюють інвестори «по-українськи».
Навмисне беру в лапки це слово, бо при багатьох прикладах їх ефективної
роботи, значна частина інвесторів формують латифундії, концентруючи в
своїх руках сотні тисяч гектарів землі, організовують вузькопрофільне
виробництво, позбавляючи селян, у котрих вони орендують землю, роботи і
будь-якої перспективи. Латифундії – загроза і при землі, що продається, і
при орендованій землі. Проте механізм оренди цю загрозу суттєво зменшує,
а при сприянні держави повністю її знімає.
8. Законодавчо слід знайти умови протидії створенню латифундій.
Для України вкрай принципово забезпечити використання землі так, щоб
виробнича структура своїми масштабами збігалася, в основному, з
територією, що знаходиться під юрисдикцією окремої громади. Це
торкається цілої низки питань, які треба розв’язати, розпочинаючи зі зміни
ролі місцевого самоврядування. Адже латифундизм змушує людей, особливо
продуктивного віку, залишати село.
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Вся аграрна політика держави, в тому числі концепція земельних
відносин, в своєму центрі повинна містити не стільки важливі
економічні категорії, скільки людину, умови забезпечення її прав та
інтересів, її перспективу. Якщо такою буде державна політика, тоді не
виникатимуть потреби «оптимізації» шкільної і медичної мережі,
соціального облаштування сіл, а затим демографічні та інші проблеми. Це
має бути стратегія держави. Вона стимулюватиме відродження і сучасний
розвиток цілих галузей економіки, даючи перспективу і мешканцям міст. Для
довідки: за 20 років в Україні зникло понад 1500 сіл, чисельність
школярів зменшилася на 40 %, головним чином за рахунок села.
9. Пропоновані переміни передбачають справді реформаторські кроки
в зміні політики цін, зарплат і пенсій. Орендна плата (правда, в значно
меншій мірі, ніж купівля землі) передбачає перенесення її частки на вартість
продукції, на її відпускну ціну. Отже, зростуть і споживчі ціни. Це
справедливо, але соціально справедливо це буде тоді, коли споживач матиме
зарплату чи пенсію (стипендію, соціальні виплати), що дозволятиме
витримувати ціновий бар’єр. При інтегрованості в світовий ринок не можна і
далі виїжджати на експлуатації селянина і міського працівника. Реальну
ціну мусить мати саме те, що є найбільш необхідним для людини, а
саме – продукти харчування. Так є в Європі, в інших країнах. А коли цей
принцип не вдається забезпечити повністю, тоді держава шляхом дотацій
забезпечує баланс цін і доходів громадян. В собівартості продуктів
харчування в 24-х розвинутих країнах бюджетні дотації складають 50%,
в Японії і Фінляндії – до 80%. А ми все оглядаємося на умови СОТ, при
тому ціна на продукти харчування за останні п’ять років виросла в Україні в
середньому в чотири з лишком рази. Доходи ж сімей зростали незрівнянно
меншими темпами.
Підкреслимо, що це відбулося в умовах, коли земля ще не стала
товаром. Коли ж вона продаватиметься, то її вартість відразу буде
переноситись на продукцію АПК, через що продукти харчування
одномоментно подорожчають вдвічі. Це не залякування, це якраз
економічна об’єктивність. Така соціальна ціна питання про товарний
статус землі. До нього не можуть бути байдужими ні сільські, ні міські
жителі.
10. Нарешті, про кардинальне питання щодо стратегії розвитку
земельних відносин і розвитку АПК.
Світ іде до концентрації агропромислового виробництва і посилення
державного контролю за використанням землі. Зрозуміло, що успішність цієї
закономірної тенденції вирішальною мірою залежить від того, в чиїх руках
земля. Так от, можна з повною переконаністю говорити про вибір, зроблений
провідними країнами світу – земля має бути власністю держави.
Коли дискусії про товарний статус землі лише розпочиналися (а це
був початок 90-х), беручи в них участь, я використовував дані про обсяг
скуповування державою сільськогосподарських угідь в США. Тоді
приводилася цифра «близько 50%». Пройшло 15-17 років. Цифра змінилася:
63%. У Франції і ФРН вона ще вища – 67%. В Британії майже вся земля
фактично належить державі, вона на правах оренди надається
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користувачам. Це логічний, об’єктивно необхідний процес. Про нього
говорили близько двадцяти економістів – лауреатів Нобелівської премії –
в листі Генсеку М.Горбачову, застерігаючи його від намірів зруйнувати
існуючу на той час систему господарювання на землі, бо, вважали вони,
повна приватна власність на землю – гальмо в ефективності її
використання, тим паче загроза для всього населення.
В середині 90-х я зустрічався у Вашингтоні з керівництвом асоціації
фермерів у штаті Айова. В розмові виявилося, що один з гостей викупив
землю у більше двадцяти фермерів. (В Україні тоді лише зароджувалось
фермерство, і керівництво держави бачило в ньому середовище тих
ефективних власників, які зроблять революцію в галузі, піднімуть її на
небачений рівень ефективності).
- А скільки було у кожного фермера землі? - запитав я.
- 150 - 200 га.
- Тобто, тепер Ви ведете господарювання на площі 3 - 4 тис. га?
- Так.
- Отже, Ви справді маєте оптимальну структуру диверсифікованого,
ефективного господарства. А фермери продовжують працювати на своїх
ділянках?
- Так, звичайно.
- То який у них статус?
Співрозмовник не зовсім зрозумів запитання. А відповідь
напрошувалася сама собою: фермер став або найнятим працівником
(уникаю слова «наймит», бо в українському лексиконі воно викликає
негативні асоціації), або господарем, що орендує землю. Тоді – у нового
власника, сьогодні – у держави.
Отже, власник землі – держава. Здавалось би таку формулу
реалізувати простіше простого: прийми закон, визнай недійсними (справді
нелегітимними) нормативні акти, укази, той же Земельний Кодекс,
наприклад, - і ефективний варіант забезпечений. Одначе, не все так просто.
Люди мають на руках акти, видані державою. Якими б акти не були і якою
б не була держава, але вона – н а ш а. Дурити людей не можна.
Тому пропонується варіант викупу землі державою за ціною, що
складається під час продаж. Це процес поступовий. Якщо власника акта
ціна не влаштовує, він може її не продавати, а сам здаватиме в оренду,
знаючи, що землею він володіє, користується, але розпоряджатися не буде
ніколи. Можна передбачити ще низку стимулів до прискорення цього
процесу. Зовні все це може виглядати підставою для критики, але з позиції
суспільства це і справедливо, і перспективно, і ефективно. Забезпечується
чітка і всіма зрозуміла схема: держава – власник, вона через державний
земельний банк викуповує землю і передає її в оренду. На конкурсних
умовах, з гарантіями для інвестора, контролюючи збереження родючості
ґрунтів, контролюючи і ефективність використання землі. Тоді земля –
не тільки власність окремих громадян, а й власність народу.
Це магістральний шлях, яким щодо землі рухається світ. Влада
пропонує Україні рух у зворотному напрямку. Ми не можемо з тим
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погодитися, тим паче що ринок землі не вирішує жодної проблеми,
озвученої як причина перетворення землі в товар.
Учасники слухань одержали проект рекомендацій, котрі, очевидно,
мали би вплив на прийняття рішень щодо землі владними інститутами,
найперше парламентом. В пропозиціях до змісту рекомендацій від
представників СПУ та спілки власників земельних паїв передбачено:
- вилучити з тексту агітацію за «цивілізований ринковий обіг
земельних ділянок сільськогосподарського призначення…» і те, що з таким
ринком зв’язане;
- включити наполягання про розгляд і прийняття закону про
використання оренди землі як предмету застави;
- передбачити законодавчо врегулювання розмежування юрисдикції
органів місцевого самоврядування на всій території землеволодінь;
- створити єдину державну службу контролю за відновленням та
збереженням родючості ґрунтів;
- забезпечити гласність в обговоренні і прийнятті земельних законів,
залучення до їх підготовки профільних громадських організацій, асоціацій,
фермерів, власників земельних паїв - тих, хто має безпосередній стосунок до
земельних відносин.
Наші пропозиції застерігають від необдуманих, поспішних рішень.
Земельне законодавство особливо потребує ясності, стабільності і зручності у
застосуванні. Адже воно стосується основного багатства України, стосується
долі держави, народу і кожної людини.
P.S. Земельні відносини не вузько партійне чи суто політичне
питання. Ми можемо вести будь-які дискусії, сваритися, шукати компроміси,
ставати друзями чи недругами. Але… якщо буде на чому стояти.
Перетворення землі в товар вибиває в усіх ОПОРУ. Опору для життя. Саме
тому щодо землі: «… обнімітеся, братове…».
08.04.2011 г.
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«А що він зробив?»
(щодо міркувань обивателя)
Роботу народного депутата виборці оцінюють відповіддю на слова:
«А що він зробив?». Зробив конкретно для того, хто ставить оцінку.
Не погоджуватися з таким підходом важко, бо кожен до себе приміряє
все, що є в країні.
Звичайно, якби депутат займався бізнесом, та ще й у тому вигляді,
який переважає в Україні, то (при його бажанні) знайшлося б чимало людей,
яким він чимось допоміг. Але чи помітили б це тисячі інших? Не думаю.
Інколи мені дорікають тим, що я багато говорив, а зрушень потрібних
не забезпечив. Це правда. А чому і про що велися дискусії? Я послідовно
виступав проти ваучерної приватизації, переконував, що це буде грабунок
людей і держави. Провів безліч дискусій проти руйнування господарств,
проти перетворення сільськогосподарської землі в товар, щоб українська
земля і надра не «відпливли» чужинцям чи й подібним землякам. Сотні
суперечок проведені стосовно державного устрою, проти концентрації влади
в одних руках, за передачу влади на місця, під контроль людей. Влади з
економічними, бюджетними, кадровими можливостями. Шаленою була атака
«реформаторів» на систему освіти і охорони здоров'я. Не порахувати, скільки
разів довелося виступати проти ліквідації обов’язкової середньої освіти,
профтехосвіти, скорочення медичної мережі (що тепер називається
«оптимізацією»). Шість років велась боротьба спочатку за прийняття, а
згодом за виконання закону про захист дітей війни. Ця боротьба
продовжується і тепер, в судах. Теми можна продовжити. Не все вдалося.
Більше не вдалося.
Будучи і депутатом, і головою парламенту, з приводу згаданих тем (а
ще більше – не згаданих тем) мені доводилося вступати в суперечки з усіма
президентами. Бо позиція і Л.Кравчука, і Л.Кучми, і В.Ющенка була
однаковою. Минуло не дуже багато часу, щоб люди переконалися в тому, що
це так. Хто це заперечить?
Виходить, що я був правий. В тому числі правий, коли потрібно було
припинити колотнечу між В.Ющенком і Ю.Тимошенко – антиподами
однакового змісту. Люди ж повірили оббріхуванню, піддалися шантажу,
тепер бачать: в парламенті нікому виступити на захист ветерана,
вчителя, лікаря, за збереження землі, проти знищення підприємництва
чи засилля корупції. Адже і нова влада нічим не відрізняється від
попередньої.
А що мені з тої правди? – скаже хтось. Так, нічого. Хоч я теж подібне
питання поставив би назустріч. Як будеш схиляти державну політику в бік
людини, якщо твоїх однодумців у парламенті всього кілька десятків? Можна
якусь біду загальмувати, в чомусь переконати інших, залежних від, скажімо,
президента, але щоб повернути державу на справедливий для людей шлях, того мало. Може, і собі докір зробить хтось із авторів прикрих запитань.
Адже багато хто з них голосував за красиві очі, за рекламну постать, на
вказівку «начальства», за … гроші. Або й просто не голосував, а його правом
скористалися як хотілося владі.
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Хіба це не так?
Якби справу звести до деталей, то мені вистачило б аргументів на
свою користь. Причому, цілком підтверджених. Наприклад, серйозні
зрушення в газифікації, завершенні будівництва багатьох шкіл, лікарень,
шляхів, водопостачання – це вплив закону про пріоритетність розвитку села.
Першого закону, прийнятого в незалежній Україні. Мною написаного і
відстояного. Статус уражених радіацією зон, виконання законодавства про
загальну і вищу освіту, спрощення оподаткування для дрібних підприємців це наслідки позиції моєї і моїх однодумців. А чого варта допомога більше
ніж двом мільйонів дітей війни виграти судові позови і майже половині з них
повернути борги держави. Причому зробити це безкоштовно, не маючи
парламентської фракції.
Можна продовжувати про комунальні речі, тарифи і ціни. Лінія
соціалістів, отже і моя, була тут абсолютно визначена і послідовна. Як і в
сотнях справ, що стосуються індивідуальних проблем людини. Все це є, це
складні справи, ними доводилось і доводиться займатися.
Але ризикну сказати невиграшну, непопулярну річ. Все, про що
йшлося, - важливо. Але найважливіше для депутата – вироблення системи
законів (і законів окремих), при яких людина в державі почувалася б
захищеною, бачила для себе, своїх близьких, для всього суспільства
добру перспективу.
Для того треба знати, що і як робити. Це є. А ще важливіше, мати
підтримку народу, щоб все це зробити. І ця обставина залежить не тільки від
тих, хто звертається до виборців, а від волі кожного громадянина.
Від кожного.
28.04.11
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Из интервью газете «Сегодня»
В чем была главная причина поражения оппозиции в 1999 году в
борьбе с Кучмой? Были ли шансы на победу оппозиции и если да, то при
каких условиях?
Поражение оппозиции в 1999 году – следствие ее разобщенности. Это
объективность. Но каждое объективное состояние чаще всего зависит от
субъективных проявлений, от воли и действий конкретных лиц.
Думаю, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в 1999 году
оппозицией властному режиму была Социалистическая партия, а я, как
ее председатель, был фактически единственной альтернативой Л.Кучме.
Видимо, это обстоятельство определяло позиции власти и других субъектов
политической жизни. Ведь если бы все те, кто хотел смены режима,
результаты политики которого видны были и тогда, а сегодня – тем более,
действовали, исходя из упомянутой объективности, режиму не удалось бы
удержаться при любых условиях, даже при массовом (что и было)
использовании админресурса. И страна сегодня была бы совсем иной: с
европейской системой управления, без коррупции, с четким разделением
бизнеса и власти. Напоминаю об этом не случайно, чтобы не только
политики, но и в массе своей избиратели не задавали риторических вопросов:
«Чому ми бідні?..». Мы предлагали им (и не раз) иной путь развития страны.
Но… в одних случаях сказывалась лень думать, в других – субъективные
вещи, о которых поговорим.
Национал-демократическое крыло (В.Черновол и другие) не способны
были избавиться от ими же созданных, стереотипов по поводу социалистов –
«комуняк». Заигрывая с властью (вспомним хотя бы «спикериаду» 1998 года
или угодничество прихотям Л.Кучмы при подготовке и принятии
Конституции, еще раньше – Конституционного договора), они сознательно
шли на проигрыш, забирая с собой около пятой – четвертой части электората.
Появление Ю.Костенко, Ю.Кармазина и других в роли кандидатов в
президенты наперед формировало у всех понимание бесперспективности
борьбы этого политического крыла за власть. Это прекрасно понимала и
команда Л.Кучмы, на правом фланге она не имела причин для
беспокойства, тем более что сама серьезно приложила руку к расколу
Руха. (Об этом подробнее могли бы рассказать Л.Кучма и Г.Удовенко, хотя
это небольшая часть темы.). В.Черновол Л.Кучме совершенно не мешал.
Мешал ему левый политический фланг. В начале года из
Соединенных Штатов приехал авторитетный политтехнолог, руководивший
неоднократно успешными избирательными кампаниями. Меня познакомили
с ним. Он пожелал встретиться вторично после двухнедельного интервала,
чтобы предварительно оценить диспозицию. Вывод его был более чем
оптимистичным: рейтинг – свыше 35 %, надо идти и побеждать.
- Сколько он требует за услуги в организации кампании? – спросил я у
посредников.
- 1,5 млн. долларов.
- Объясните ему деликатно, что, если бы у меня были такие деньги,
мы бы выиграли кампанию без чужой помощи.
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На левом фланге субъекты кампании ассоциировались с фамилиями:
П.Симоненко, А.Мороз, Н.Витренко. Суммарно они могли собрать более
половины голосов. Поэтому задача для власти была одной – не допустить
объединения этих голосов. Причем социология подтверждала, что при
снятии, например, моей кандидатуры в пользу П.Симоненко или Н.Витренко
это добавляло им по несколько процентов поддержки. При их снятии в мою
пользу возможный мой результат удваивался.
Этого не могли не знать и упомянутые фигуранты, ни тем более
власть. Поэтому ее задача сводилась к недопущению любой
консолидации. По поводу консультаций социалистов с Н.Витренко речь не
шла. Цель и причины создания ее партии – предмет отдельного анализа, но к
обсуждаемой теме он мало относится. Ролью Н.Витренко в кампании 99-го
лучше было бы поинтересоваться у нее, или хотя бы ознакомиться с ее
разговором у Л.Кучмы, организованным А.Волковым. Но это уже
некоторым образом начало детектива. Это не мой жанр. Коснусь в
детективной истории только нескольких заключительных фрагментов. А вот
у П.Симоненко с Л.Кучмой был прямой договор, одним из условий
которого было обязательство первого не снимать свою кандидатуру с
выборов ни при каких условиях. Соблюдалось это обязательство свято.
При такой диспозиции я согласился на предложение А.Ткаченко
принять участие в попытке объединить голоса избирателей, используя
соглашение, получившее позже название «каневской четверки». Кто был ее
инициатором, не знаю даже сейчас. Но, когда по приглашению А.Ткаченко,
тогдашнего председателя парламента, я зашел к нему в кабинет
(разминувшись с П.Симоненко), узнал, что последний от подписи отказался,
а документ подпишет вместе с А.Ткаченко Е.Марчук и что подписание это
желательно провести в Каневе (был День независимости – 24 августа).
Прочитав подготовленный проект, я сказал, что он не годится. Довольно
прямолинейное содержание его сводилось к необходимости объединиться
вокруг А.Ткаченко. Я предложил такой вариант: кандидаты
договариваются поддержать того, кто за месяц до выборов по
социологическим замерам будет иметь наивысший показатель.
Поскольку предложение было логичным, проект был переделан, он
оставался открытым для подписи всеми кандидатами, кто хотел смены
режима и не вправе был рассчитывать на личный успех. В Каневе это сделал
В.Олейник, в то время мер Черкасс.
За месяц до выборов прогноз был таким: А.Мороз – больше 12%,
Е.Марчук – 8%, А.Ткаченко – 4%, В.Олейник на поддержку не претендовал.
С тогдашним руководителем штаба кампании социалистов И.Винским я
зашел к Е.Марчуку. Разговор занял минут пять. Хозяин кабинета сам
предложил снять свою кандидатуру, претендуя на пост секретаря СНБО.
Согласие А.Ткаченко также было автоматическим.
- Что-то странно… Слишком быстро согласился
Евгений
Кириллович, - сказал я И.Винскому, выйдя из его штаба.
- Да, - подтвердил И.Винский, - хотя, кто знает, ведь прогнозы
понятны всем.
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Через два дня причина легкости компромисса стала понятной.
Случился теракт в Кривом Роге*. Якобы против Витренко и якобы «по
инициативе» А.Мороза. Эту «инициативу» спецслужбы, под контролем
Л.Кучмы, безуспешно выбивали у С.Иванченко много месяцев, он безвинно
отсидел 5 лет в тюрьме. Тем не менее сразу после провокации в Кривом
Роге Е.Марчук от своего согласия отказался, а А.Ткаченко «народ позвал на
президентство». 17 часов консультаций за две недели до выборов ничего не
дали. Позиция была четкой: кто угодно, только не кандидатура А.Мороза.
В принципе позиция совпадала с установкой ул. Банковой. Она звучит на
пленках Н.Мельниченко, где президент подтверждает, что они (то есть он)
ничего не делали против Марчука, Симоненко и других, они
действовали только против Мороза.
Последняя попытка смещения режима была предпринята на заседании
Политсовета СПУ после первого тура выборов. Приглашенному
П.Симоненко еще раз напомнили, что выиграть можно только в случае
снятия его кандидатуры, тогда реальной становится победа третьего
кандидата – А.Мороза.
- Народ определился, - ответил гость.
Социалисты приняли решение агитировать за П.Симоненко, делали
это добросовестно, добившись существенных сдвигов в областях, где у нас
было преимущество, но понимали, что победы не будет.
18.05.2011 г.
__________________________

* О подготовке этой провокации Е.Марчук, похоже, знал.
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Из интервью газете «Левый берег»
Александр Александрович, мы встречаемся в августовские дни,
когда особенно остры воспоминания о событиях двадцатилетней
давности, и в то же время – накануне съезда Социалистической партии
Украины, которому предстоит избрать главу партии, определить вектор
своего дальнейшего развития… Каждому из политиков пришлось тогда,
20 лет назад сделать некий выбор… Перед выбором стоит сегодня и
партия, созданная Вами…
− Хорошо помню то время. Украина, ее народ, политики, депутаты,
прежде всего, сделали выбор в пользу независимости. И главной причиной
выбора (об этом многие теперь умалчивают, присваивая себе ореол
героической борьбы за независимость) было желание дистанцироваться от
царских игр в Москве. Тогда свара за лидерство между Б.Ельциным и
М.Горбачевым могла закончиться кровью для Украины. Другим мотивом при
голосовании на референдуме было желание жить в стране с уникальным
потенциалом: людским, производственным, сырьевым, научным и т.д.
Этот потенциал впоследствии был испохаблен, разодран на лоскутки
и растянут по карманам нескольких десятков «семей».
Противостоя этому шабашу, социалисты предлагали свою программу
действий. Но алчность тех, кто получал власть, околпачивание населения
новыми идеологами «развитого капитализма», безразличие масс при сырой
политической структуре привело к тому, что имеем теперь.
Все это нужно четко проанализировать и предложить обществу
маршрут выхода к другому качеству и общественной, и индивидуальной
жизни. Это задача для нашей партии. От этого зависит будущее страны и
судьба самой партии.
В 1991 году депутаты - члены Коммунистической партии сделали
свой выбор в пользу независимой Украины, а буквально через день, на
заседании Президиума Верховного Совета сама партия была
распущена… Многие из бывших ее членов вместе с Вами выступили
создателями СПУ, иные же настаивали и добивались отмены решения о
запрете Компартии Украины и только после него декларировали себя
как организованную политическую силу… Не тогда ли были заложены
те разногласия среди левых сил, которые дают о себе знать по сей день?
С дистанции этих лет – в чем была разница в подходах, как она
видоизменялась, каковы перспективы объединения левых в
современной Украине?
− Коммунистическую партию незаконно запретили… её лидеры,
начиная с известного указа президента М.Горбачева, с нелегитимного
постановления Президиума ВР Украины, в составе которого большинство
было за членами КПСС.
Не получив поддержки от бывших однопартийцев по поводу
включения в порядок дня сессионного заседания вопроса о постановлении
Президиума, я объявил о создании новой партии. Через месяц состоялся ее
Учредительный съезд. На нем (и впоследствии несколько раз) именно
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социалисты настаивали на отмене неконституционного решения
Президиума о запрете Компартии Украины. Делали это люди, создающие
партию нового типа, но заботящиеся о правах бывших коммунистов. Об этом
некоторые из коммунистов сегодня забывают. В том – одно из проявлений
упомянутых Вами разногласий.
Отличия социалистов от коммунистов четко определены в
программах партий. Они касаются, в частности, отношений собственности,
сущности демократии, прав и свобод человека, роли государства, оценок
истории. Но есть много общего в видении перспективы и оценке ситуации, ее
элементов, в возможностях обеспечения социальной справедливости. Исходя
из этого, мы несколько раз, начиная с 1997-98 гг., предлагали коммунистам
координацию действий, блокирование, даже возможность (впоследствии
после уточнения программных положений) объединиться. Ничего не
получилось. Не по вине социалистов.
Сегодня о таком объединении вряд ли возможно вести речь.
Сказывается межпартийная конкуренция в борьбе за властные рычаги.
Изменилась ситуация. Появилось много партий. В политику пришли
деньги, часто криминальные. Сиюминутная выгода нередко закрывает
перспективу. Все это – новые обстоятельства, которые в совокупности
отрывают политическую жизнь от народа, превращают политику в
тусовку, шоу, вызывают неверие людей в искренность политических
намерений.
Но объединение левых – задача, которую нужно решать. Роль в
этом деле социалистов первостепенная. Хотя бы потому, что для всех партий
этого спектра источником были социалисты.
В воскресенье, 14-го, Вы вновь подниметесь на трибуну – не как
Почетный Председатель и основатель партии, а как претендент на
сегодняшнее лидерство в ней…Хотите Вы того или нет – это
свидетельство серьезного кризиса в партии… Наверное, неуместно наше
интервью превращать в изложение Вашей программы действий партии,
но двадцатилетняя дистанция располагает к ретроспективному взгляду
на пройденное, на принципиальные события в жизни страны, в которых
активное, непосредственное участие принимала СПУ и Вы лично…
Возможно, многое сегодня увидится по-иному… Давайте попробуем
наметить пунктиром эти наиболее важные точки. Если я ошибусь – Вы
поправите… Итак, тезисно –
-отношения социалистов и коммунистов после воссоздания КПУ;
-избрание Вас Председателем Верховного Совета;
-принятие Конституции;
-Закон о местном самоуправлении и принципиальное
расхождение по этому вопросу с тогдашним Президентом Кучмой;
-раскол с Натальей Витренко;
-Каневская четверка – замысел и результат;
-дело Гонгадзе и пленки Мельниченко;
-акция «Украина без Кучмы»;
-выборы и политическое соглашение с Ющенко;
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-Майдан;
-политреформа;
-новое спикерство;
-выборы, послевыборный кризис;
-Ваше невхождение в новую оранжевую коалицию, уход
Винского;
-антикризисная коалиция;
-роспуск Верховного Совета, вытеснение социалистов из
Верховного Совета;
-последние президентские выборы и последующие местные, на
которых процесс выдавливания социалистов из власти был продолжен
уже новой властью.
…А впереди – заявленное властью открытие рынка земли, против
чего последовательно выступали Вы…
И вот – кризис в партии накануне парламентских выборов…
Кризис, который потребовал от Вас вернуться в активную партийную
жизнь… Вот канва, за которой – 20 лет активной политической
деятельности – Вашей и партийной. Или Вы по-иному изложили бы
основные события истекающего двадцатилетия? Давайте попробуем
также тезисно сформулировать значение и смысл каждой из этих
страниц истории партии и нашего общества…
− Формально оценивая процедуру избрания лидера, легче сказать о
здоровье партии при наличии на выборах конкуренции. Но в данном случае
такое определение не подходит. Речь идет о сути партии, о ее
существовании.
Теперь о ретроспективе.
Об отношениях социалистов и коммунистов я уже говорил. Долгое
время, надеясь на сотрудничество, необходимое обществу, я сам умалчивал
(и активистов партии к тому же понуждал) о некоторых принципиальных
моментах. Кое-кто из руководства Компартии посчитал это слабостью,
моментом для вытеснения социалистов из политикума, расширения своей
социальной базы. Началась публикация надуманных анализов, претензий к
СПУ и т.п. Не мы этот путь выбирали. Поэтому вынуждены отвечать.
Хотя подтверждаю, что избрание меня Председателем Верховной
Рады в 1994 году произошло благодаря, в первую очередь, депутатамкоммунистам. Они имели самую крупную фракцию (около 120 чел.), но
партия только-только восстановила свой статус, на своего выдвиженца
рассчитывать не могла. Да и большинство коммунистов (из ее руководства в
том числе) учитывали роль СПУ в восстановлении Компартии.
Принятие Конституции было важным этапом утверждения
государственности Украины. Голоса коммунистов здесь были важны. Но для
этого в течение нескольких месяцев пришлось провести сложную работу для
обеспечения участия их в конституционном процессе. Ведь против этого
выступали
«национально-сознательные»
и
другие,
пытающиеся
прислуживаться тогдашнему властному режиму (Л.Кучме). В результате
Конституция была принята вопреки воле президента. И хотя в ней не
удалось полностью отобразить европейскую модель управления, основные
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позиции модели нашли свое отражение, что впоследствии позволило вести
борьбу за совершенствование Основного Закона, против устранения условий
диктатуры.
Сам факт принятия Конституции в среде коммунистов и некоторых
«новых левых» был воспринят как шаг ошибочный. Ими официально (и
немало лет) Конституция называлась «антинародной», «буржуазной». Выход
из фракции коммунистов (и исключение некоторых) также были
обусловлены этим обстоятельством.
В течение всего периода существования суверенной Украины мы
ведем борьбу с властными режимами за иную роль местного
самоуправления. В целом это наиболее принципиальный пункт
государственного строительства. Известные тезисы об «управляемости
власти», о ее «вертикали», «ответственности» и прочее - лишь камуфляж
авторитаризма. Он – угроза государственности, поскольку не позволяет
приобщить к управлению народ, делает его пассивным, безразличным к
общим проблемам. Он, авторитаризм, – питательная среда коррупции,
властного бюрократизма, подчинения разных ветвей власти власти
исполнительной или (что еще хуже) личной власти. К этому стремились все
президенты, особенно Л.Кучма, в меньшей мере – Л.Кравчук.
Социалисты настаивают именно на европейской модели
управления, сердцевиной которого и есть местное самоуправление.
Важность нового статуса выбираемых органов (при ликвидации
госадминистраций) состоит в том, что эффективное самоуправление
меняет человека, делает из обывателя гражданина, (из населения – народ).
Надо создать условия, при которых каждый будет чувствовать свою личную
ответственность за выбор, за политическое решение, в итоге – за качество
своей жизни. Это довольно масштабная тема, но, обобщая, скажу, что без
решения этой кардинальной задачи – изменения человека – Украине трудно
рассчитывать на успешное будущее. А усиление роли и статуса
самоуправления - одно из важных условий решения этой задачи. Именно
потому социалисты добивались политической реформы. Отстаивая
противоположную
позицию,
В.Ющенко
затормозил
принятие
подготовленных изменений в Конституции, а В.Янукович продолжил его
линию.
С Н.Витренко никакого раскола не было (если говорить о партии).
С ней ушло из партии несколько десятков человек, часть из них потом
возвратилась. В ее действиях много субъективного, поэтому говорить о ней
всегда считал излишним. В политических позициях – известные левацкие
постулаты, реализация которых нереальна. Оценка ею роли МВФ
правильная, но делать с этой правильности оружие против всех… вряд ли
полезно. Власть хорошо и не раз использовала харизму Н.Витренко. но
это также отдельная тема.
Каневская четверка – не мой замысел. Я согласился с его логикой
(переделав предложенный А.Ткаченко проект соглашения), имея ввиду
присоединение к документу всех кандидатов, кто хочет смещения режима
Л.Кучмы, и сложение своего кандидатства в пользу того, кто за месяц до
голосования будет иметь лучший рейтинг. Кроме Е.Марчука и В.Олейника, к
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соглашению никто не присоединился. Первым отказался П.Симоненко, он
был связан договором с Л.Кучмой об обязательном участии в выборах.
Иные (Ю.Кармазин, Ю.Костенко и другие) сами боролись за… победу? За
месяц до выборов Е.Марчук и А.Ткаченко поддержали мою кандидатуру,
В.Олейник – также. Но через несколько дней после этого первые два от
своего слова отказались. Е.Марчук, ссылаясь на обстоятельства теракта в
Кривом Роге (он знал о готовящейся провокации). Желанное место
секретаря Совбеза, как он заявил, соглашаясь сложить кандидатство в мою
пользу, он получил, но из рук Л.Кучмы. Правда, временно. Банковая же вела
целенаправленно линию со смыслом: «Любой, только не Мороз». Оказалось,
что на встрече с представителями «четверки» за две недели до голосования, я
вел (опосредствованно) переговоры с Банковой. Понятно, с каким
результатом. Он до десятой доли процента подтвердил мои прогнозы,
учитывая роль П.Симоненко, Н.Витренко и фигурантов «четверки».
О деле Гонгадзе, мне кажется, всем и все давно известно. 28 ноября
2000 года я выступил на трибуне парламента. Сделал то, что должен был
сделать, то, что, как впоследствии стало понятым, не смогли или не захотели
сделать другие.
Нынешние разглагольствования некоторых политологов (в свое время
прислуживающих Л.Кучме) о подрыве своей репутации выступлением по
поводу дела Г.Гонгадзе, считаю продолжением их лакейства. Отвергаю и
рассуждения о якобы подрыве авторитета «процветающей» при Л.Кучме
Украины. О «процветании» говорить не стоит. А авторитет действительно
подорван. Подорван попытками власти обелить себя в совершенно понятном
криминальном деле, за которым продолжается кровавый след уже от
нескольких жертв. Дорого́й, как Вы понимаете, выходит «авторитет» власти.
С дела Гонгадзе началась акция «Украина без Кучмы».
Инициаторами были социалисты. К нам присоединились около двух десятков
партий и общественных организаций. Подчеркну, разной политической
ориентации. С нами был народ, думающие граждане. В сторонке долго
были коммунисты, фашистами нас обозвал В.Ющенко – «сын»
Л.Кучмы.
Убийство Гонгадзе и наши протесты разбудили Украину. Люди
почувствовали возможность и потребность бороться за свои права, за свое
достоинство. Из акции «УБК» начинается Майдан. Это важно понимать
каждому.
Все попытки Л.Кучмы пойти на третий срок разбились
обстоятельствами дела Гонгадзе. Мы же, социалисты, видели коренную
причину напряжений в обществе – несбалансированность ветвей власти,
узурпация
власти
президентом.
Поэтому
добивались
внесения
подготовленных (за 4 года дискуссий!) изменений в Конституцию. Без
голосов НУ решить эту задачу было невозможно. Поэтому и появилось
соглашение с В.Ющенко о его поддержке, где главным условием было
голосование его сторонников за изменения в Конституцию. От этого условия
(как и от других – по поводу земли, в частности) он вскоре отказался.
(Обратите внимание, ни раньше, ни тогда, ни позже его никто не обвинил в
«предательстве»). Не входя в «помаранчевый» табор и в объединение «Сила
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народа», социалисты персонально поддержали В.Ющенко. Да, сделали его
президентом. Ошибка? Допускаю. Но третий срок Л.Кучмы был бы большей
ошибкой. А к тому шло.
О Майдане всем известно, хоть каждый трактует его по-своему. Мое
мнение: Майдан – творчество народа, первое его самостоятельное
создание. В этом его важное значение. И не вина народа, что его чаяния были
растоптаны новой властью в первые же дни после ее формирования.
Политреформа показала свои положительные стороны (в частности,
связывание ответственностью парламента и правительства), так и
недостатки. Изъяны реформы проявились в ее незавершенности, из-за
чего стали обнажаться рифы двоевластия. В условиях личной нетерпимости
между В.Ющенко и Ю.Тимошенко это создавало абсурдные ситуации в
управлении. Отсюда вывод: задуманное нужно реализовывать сразу, в
полном объеме, преодолевая любое сопротивление, в том числе
президента. Образно говоря, исправить ошибки в готовом изделии проще,
чем пользоваться суррогатом изделия.
Моя ссылка на субъективное в управлении – на отношения между
Ю.Т. и В.Ю. - не случайна. Она объясняет многие сюжеты в пятилетней
истории правления В.Ющенко. Он стал президентом после Майдана. Люди
запомнили, кто бывал на трибуне (меньше помнили, кто о чем говорил).
Прошло 1,5 года. Уже развалилось «помаранчевое» единство. Ю.Т. изгнана
из власти, В.Ю. потерял доверие. На выборы-2006 они пошли врагами. Им
обоим социалисты также были чужими, конкурентами в борьбе за электорат.
«Обиженность» Ю.Т. сыграла свою роль. Неожиданно для В.Ю. она
получила существенный перевес перед НУ в новом составе парламента.
Всплыла снова тема Майдана, его ценностей, а с ней идея коалиции
НУ+БЮТ+СПУ. Но сохранилась вражда между Ю.Т. и В.Ю. Каждый хотел
избавиться от конкурента. Но первая – руководитель крупной фракции,
второй – действующий президент. Он же присмативался к Партии Регионов,
видя в ней опору стабильности и своеобразную форму политического
объединения Украины. Был парафирован договор о коалиции ПР+НУ. Но
как быть с «демкоалицией», с идеями Майдана? Надо доказать
невозможность создания такой коалиции. По чьй вине? БЮТ не подходит:
большая фракция и Ю.Т. на все согласна, у нее вид на премьерство. НУ не
подходит по определению. Остались социалисты. Нужно им предложить
варианты, от которых они откажутся. И тогда – вот «предатели», вот почему
приходится объединиться с ПР.
В детали не вдаюсь. Три с лишком месяца возни надо было кончать
Антикризисная коалиция – моя идея. Я взял ответственность на себя. За
несколько дней были решены вопросы, которые «зависали» больше квартала.
И В.Ющенко при этом сохранял возможность реализовать ранее
предусмотренное: треть КМ оставалась за НУ.
Моя ошибка заключалась в неразъяснении происходящего людям.
Считая, что это излишне, что разъяснения будут раздувать страсти
противостояния, компрометировать власть. Другие же, Ю.Т. в частности, не
церемонились. А тут еще В.Ющенко подбросили идею о возможности
возврата к старому тексту Конституции после устранения социалистов
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из парламента, а бизнесовые круги ПР и НУ договорились поделиться
возможностями власти… В.Ющенко пошел напрямик, нарушая
Конституцию, вопреки своим заверениям ПАРЕ, вопреки ее резолюции от 17
апреля 2007 г*.
Выборы-2007. Шельмование социалистов, в первую очередь
А.Мороза. Админресурс. Нам не хватило 22 тыс. голосов. В одной Одесской
области «сняли» около 30 тыс., специально на другой день после голосования
туда совершил чартерный рейс самолет с пассажирами от Администрации
президента.
Просчет у В.Ющенко получился с коалицией. Хотели НУ+ПР, а
вынуждены были объединиться с БЮТ. Что из этого получилось, вспоминать
грустно. Не вышло тогда и с Конституцией, другими реформами, клятвенно
обещанными президенту Ю.Тимошенко. Об этом он теперь говорит сам.
В президентской кампании 2009 года я принимал участие, чтобы
воспользоваться возможностью говорить людям правду о том, что было в
2006-07 годах. Сказал при этом на съезде, что мы ни на что не претендуем,
кроме этой возможности. Кое-кто (и в партии!) этого не воспринял. Да, мной
был запланирован неуспех. А поддерживают, любят, как Вы знаете,
преимущественно успешных. Но через это надо было пройти. Я не жалею об
этом. Ошибка: не снял свою кандидатуру в конце кампании, - был на
операции. Практика нынешнего периода убеждает, что общественное
мнение начинает разворачиваться лицом к правде. Медленнее, к
сожалению, чем хотелось бы.
Местные выборы 2010 года свежи в памяти всех. Мы ощутили на
себе всю силу админресурса. Не ограниченную ничем. И все-таки, вопреки
ему, мы отвоевали около 6 тысяч депутатских мест, создали фракции во
многих местных советах, в общей массе избирателей, участвовавших в
кампании, больше 3% отдано социалистам. И еще, на повторных выборах,
как правило, наши представители побеждают. Это не лишний, как Вы
понимаете, сигнал.
Нынешняя власть пытается проводить заявленные реформы. С их
содержанием мы в большинстве моментов не согласны. Но наша
оппозиционность – не дешевый пиар. Мы по каждому направлению даем
свой проект преобразований. Полезных государству и каждому
соотечественнику. В этом особенность нашей оппозиционности. Она
конкретная, конструктивная, цивилизованная, хотя содержанием –
наиболее радикально отличается от намерений власти.
В этом смысле земельная реформа особо показательна. Инициативу
власти по поводу продажи земли считаем реакционной, но предлагаем проект
закона (об использовании права аренды как предмета залога), который
сохраняет землю в собственности украинского народа и государства,
одновременно отвечает на все вызовы, которые якобы вынуждают власть
прибегнуть к превращению земли в товар. Этого нельзя допустить!
______________________

* Резолюция ПАРЕ осуждала неконституцыионный указ В.Ющенка,
рекомендовала всем субъектам политики руководствоваться Основным Законом.
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Вот в такой ситуации будет решаться вопрос о будущем нашей
партии, ибо состав руководства и содержание политики – взаимосвязанные
вещи.
Александр Александрович, если съезд изберет Рудьковского
Председателем партии, Вы останетесь ее Почетным Председателем?
− Я уже заявил на съезде, что статуса Почетного председателя в
партии не будет вообще. Это надуманный, искусственный статус.
Совершенно очевидно, что нынешней власти социалисты во
власти не нужны. Так же, как и Юлии Владимировне, им проще
договариваться с коммунистами или с Героем Украины Литвином…
Как Вы думаете – почему? Ведь массовое сознание прочно связало Вас
лично и партию с партией Регионов, после Вашего невхождения в новую
«оранжевую» коалицию, циркулировали слухи о безумных финансовых
мотивациях этого шага… Почему такое охлаждение сейчас?
− Обыватель любит сказки, даже фальшивые. С обвинительным
уклоном - тем более. Ему тогда легче жить, оправдывая свое «хата
скраю». Ведь… «они же все такие!» Нет, не все. Опровергать вранье из
уст аферистов я устал. Хотя часто приходится.
По сути условий для договоренностей. Вами названные – все
апологеты либерального типа развития государства. В украинском
варианте либерализм – это обслуживание властью интересов крупного
капитала. Да и как может быть иначе, если власть и есть этот капитал?
Поэтому им и легко договариваться. Поэтому и социалистов пока (!) нет в
парламенте. Вот это должен понять избиратель!
Александр Александрович, а нужна ли Вам лично СПУ в
нынешнем ее виде – с иждивенческими настроениями актива,
заглядыванием в рот спонсорам, членами партии, не платящими даже
символические взносы, секретарями обкомов, готовыми перейти под
знамена правящих сил ради сохранения бизнеса и положения? В
европейской традиции левые партии сегодня скорее сгусток
интеллектуальной и нравственной элит, нежели организационные
структуры авангардного типа… А СПУ в нынешнем ее виде порой
можно воспринять как партию «стихийных» и «инерционных»
социалистов, объединяющую людей в основном старшего поколения,
представляющих преимущественно сельское население, регионально
опирающуюся на центральную Украину с ее ментальными
особенностями, основанными скорее на эмоционально-бытовом, нежели
концептуальном
и
системном
восприятии
исторических
процессов…Никто не откажет этим людям в трезвости и знании жизни,
но ведь сама жизнь так изменилась, что их чаяния вольно или невольно
оказываются вне основного движения современных социальноэкономических и политических процессов… Как нынешняя партия
может влиять на происходящее в стране? И каково Вам, скажем так –
опытному шахматисту – возвращаться к тому, чтобы начинать заново
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учить кого-то играть в шашки? И это при том, что многие предпочтут
даже шашкам нехитрую игру в «Чапаева»?
− В интервью мало места для политологической дискуссии. В чем-то
Вы правы, в чем-то ошибаетесь. О каких бы людях Вы не говорили, о каких
предпочтениях этих людей – они наши сограждане. Они имеют право жить
лучше.
Наша задача – настолько доходчиво разъяснить их интерес в
поддержке социалистов, чтобы каждый из неравнодушных на выборах мог
сказать: «Я голосую за себя – за программу СПУ, за социалистов, их
кандидатов…».
Итак, воскресенье станет еще одним значимым моментов жизни
Вашей и в жизни Соцпартии… Если съезд изберет Вас – на Ваши плечи
вернется колоссальная глыба сложнейших вопросов повседневной
организационной и политической работы – с чего начнете?
− Начнем с нашей программы, привлекая к ее подготовке и
обсуждению весь актив, начиная от «первичек». Начнем с обновления и
омоложения руководства на всех уровнях (готовя вскорости замену и
Председателю). Начнем с решения объединительных задач в левом
движении.
И, если съезд изберет Николая Рудьковского, чем займетесь с
понедельника? Будет ли это означать Ваш окончательный уход из
политики?
− Все будет нормально*.

10.08.11
_____________________

* Съезд СПУ тайным голосованием избрал Председателем партии
А.Мороза.
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Прошу слова…
На початку вересня стартує новий політичний сезон. «Відмашку»
йому дасть відкриття сесії парламенту. Як завжди, вона розпочнеться
виступом спікера. В ньому він, напевно, скаже про піврічну логіку
законодавчої роботи. І хто може сумніватися, що вона тісно
поєднуватиметься з планами влади взагалі: закон про вибори, пенсійне
законодавство, ринок землі… Знову згадається тема євровибору,
добросусідських стосунків із заходом і сходом, потреби антикорупційних
заходів, соціального захисту людей.
В цьому виступі, як і в діях влади взагалі, відображатиметься скоріше
рефлекторне реагування на не дуже віддалені відголоски світової системної
кризи і, зрозуміло, конкретне зацікавлення умовами наступної виборчої
кампанії. Отже, йтиметься про питання тактики, бо стратегія викладена то в
посланні Президента, то в коментарях прем’єра чи роз’ясненнях віцепрем’єра в надміру загальних формах. Такі загальники можна деталізувати, і
тоді виявиться, що деякі з них суперечливі, деякі передбачають «рух по
колу», а в підсумку вони фактично нічого не змінюють: виробництво
стагнуватиме, валовий продукт ростиме за рахунок збільшення цін, а
зарплата за тим зростом не встигатиме. Тобто умови життя людей
погіршуватимуться,
якість
життя
знижуватиметься.
Знову
проголошуватиметься необхідність прискорення розпочатих реформ, але у
свідомості обивателя, отже, у суспільній свідомості (та й у свідомості тих,
хто при владі) наростатиме сумнів стосовно правильності вибраних кроків,
сумнів щодо наявності стратегії розвитку країни.
Не маючи змоги висловитися з принципових питань в парламентській
дискусії і відчуваючи тривогу за результати важливих намірів влади, хочу
поділитися деякими міркуваннями, що народилися після попереднього
обговорення проекту реформ для країни, який днями виносився на з’їзд і
засідання політради Соціалістичної партії.
Світова криза все гостріше зобов’язує нас визначитися у
внутрішньому виборі, в сучасних історико-політичних і соціальноекономічних координатах. Наслідки нового витка невідворотної кризи
можуть бути настільки тяжкими для України, що державі і суспільству не
можна зволікати ні на хвилину. Не можна і далі пливти за інерцією
обивательських уявлень про світову політичну і економічну системи,
займатися маніловщиною стосовно приєднання до багатих європейських
родичів (точніше: сусідів). Продовження еклектичної політики, зорієнтованої
на інтереси бізнесових кіл, котрі цілком залежать від мінливої зовнішньої
коньюктури, перетворює нашу країну в об’єкт впливу і маніпуляцій на
світовій арені. Відсутність чітко сформульованих принципових позицій з
основ нашої зовнішньої і внутрішньої політики, уже двадцятирічне
жонглювання категоріями, відірваними від реальності і спроба маскувати
ці реальності робить владу не те що дивною, комічною для тих, хто розуміє
суть речей, а принаймні непереконливою, не здатною викликати довіру у
населення. Адже люди бачать невідповідність між реальними діями влади
і її заявами. Реальність полягає в тому, що в країні утвердився
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капіталістичний, навіть імперіалістичний лад, причому не шляхом
саморозвитку, а шляхом привласнення «новою елітою» всього народного
господарства колишньої радянської країни. Злита з владою
монополістична, фінансова еліта шукає собі місця в світових елітах
імперського, імперіалістичного масштабу. А влада тим часом намагається
приховати, урівноважити цей процес соціальною, патерналістською
риторикою, цинічно закликає до відповідальності, державницької
свідомості народу, до тих цінностей, що вже знищені за роки
незалежності. Така невідповідність реального життя і його словесного (з
боку влади) вираження загрожує існуванню України як суверенної держави.
Держави, що має свою історію, а повинна мати і майбутнє.
Виклики сучасності настільки серйозні і драматичні, що для
внутрішньо нестабільного суспільства, яке бачить щойно змальовану
невідповідність і яке переживає лише початок самоусвідомлення і
самовизначення, вони можуть бути згубними. Розпочнемо із самого
дискусійного і, напевне, неприємного. Час для проведення реформ в
урядовому варіанті минув. Ми з ними запізнилися.
Цей час розпочався з горбачовських благоглупістних банальностей,
котрі відображали хибні, кухонної логіки виверти суспільної свідомості
(про ефективність виборів керівників, про кооперативи на державних
підприємствах, про пільги номенклатури, про боротьбу з алкоголізмом…).
Саме тому дешеві банальності спочатку підтримувалися масами. Але в них
не було базових, фундаментальних цінностей, котрі могли б визначити й
обумовити процес свідомої, цілеспрямованої перебудови суспільства і
держави.
Цивілізаційний діалог із Заходом розпочався ще при Брежнєві, а при
останньому генсекові перетворився в односторонню здачу позицій нашої
країни в цьому непростому діалозі. Здачі хаотичної і безсистемної, що й
привела до дезінтеграції саме радянської цивілізації. Сталося ніби після
вибуху нейтронної бомби – заводи і фабрики цілі, збережена
інфраструктура, але з неї вилучено людське начало і суспільне призначення,
її суть і оправданість, втілені в таких складних загальнокультурних
компонентах, як традиції, мораль, спосіб життя і господарювання.
Життя народів колишньої радянської країни після серпня 1991
року стало нагадувати здане ворогу місто. В цьому житті не стало
найтоншої матерії: сенсу, мети, призначення. Суспільство пережило всі
стадії, що випали на долю людей – від панікерства і боягузтва тих, хто
замітав сліди, до відчаю тих, хто бачив сенс життя в служінні державі. Від
ошалілих від бездіяльності соціальних інститутів, морального і владного
вакууму до мародерства, до відкритого заволодіння кинутого – від торгових
рундучків до держави в цілому. Шансом утвердитися скористалися ті, хто
здатен був на найбільш примітивні і безцеремонні способи – силові,
шахрайські, маніпуляційні. Опиралися майже на інстинкти, як і буває на межі
виживання, при потребі самозбереження і порятунку.
Нова дійсність породила нових людей з поведінкою характерною
для виживання в екстремальних умовах. Не випадково в умовах повного
безвладдя і знищення попередніх традицій стали витребуваними «закони»
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кримінального світу: культ сили – фізичної, матеріальної, як єдино
ефективного та дієвого закону. Ми навіть не помітили, коли в побут, кіно,
телебачення увійшла, витісняючи інші сюжети, «культура зони» відображення дійсності.
В такому напрямку наше суспільство розвивається уже 20 років, і, з
цієї точки зору, для соціалістів фактично немає різниці між усіма
ліберальними партіями, що і були в цей період при владі, змінюючи одна
одну.
Соціалісти виходять з марксистського розуміння визначальної ролі
розвитку продуктивних сил для формування соціально-економічного ладу і
політичного устаткування суспільства. Коли брати це до уваги, то стрімке
формування українського капіталізму, як капіталізму фінансового,
монополістичного і такого, що зрісся з владою, чітко ілюструє визначення
Леніним імперіалізму як вищої стадії капіталізму. Він,
імперіалізм,
невідворотно, об’єктивно підштовхує суспільство до усуспільнення основних
засобів виробництва, утвердження демократичної і трудової природи
формування суспільного багатства. Супермонополії вітчизняних олігархів у
сфері матеріального виробництва по суті ті ж народногосподарські
комплекси основних галузей. Для їх підпорядкування суспільним інтересам
треба лише відсікти паразитичні ланки, що здійснюють контроль за засобами
виробництва і працею десятків і сотень тисяч трудящих. Це історично
закономірно.
Здавалось би…
Але думки Маркса стосувалися розвитку продуктивних сил і
суспільних відносин в інших умовах, коли, по-перше, все те стосувалося
поступального, самодостатнього розвитку від нижчого до вищого стану. Подруге, подібним чином і подібними темпами розвивалася вся світова
цивілізація.
На відміну від того стану в нинішній Україні імперіалістичні
засади ніби прищеплені до раніше створених продуктивних сил. Таке і
приснитися не могло класикам школи наукової політекономії. До того ж
світовий імперіалізм став глобалізованим, він виробив нові інтеграційні
системи функціонування, які, окрім поділу на «золотий мільярд» (де в
собівартість продукції входить і реальна оплата робочої сили) і сировинну,
експлуатовану решту світу, враховували і наявність недавньої соціалістичної
системи. Тепер же «наші» імперіалісти намагаються облаштуватися в
клубі, де місця зайняті, а ролі давно розписані. Розписані для іншого
сценарію. В ньому нові «актори», хай навіть з найбагатшими реквізитами,
годяться для ролей періоду первісного накопичення капіталу. А їхній капітал
може долучатися до існуючого світопорядку в ту ж його – сировину,
підсобну частину, повторюючи політичну і економічну практику не
флагманів, а аутсайдерів капіталістичного світу.
З рівнозначних гравців, якими ми були близько тридцяти років тому,
ми стали хіба що статистами. Тому реформи, що пропонуються нині,
годилися б значно раніше. На рівнозначний рівень нас як державу
шляхом, пройденим золотим мільярдом, уже не пропустять. Треба
шукати інші шляхи і інші для того реформи. (Про те – згодом.)
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Беремо до уваги іще одну обставину. Після розпаду СРСР світові
глобальні процеси набули якісно іншого характеру. Торкнемось лише
найбільш суттєвого. По-перше, процеси прискорилися, бо зруйнована
радянська система поповнила ефективним ресурсом решту світу. Згадаймо,
що ми продаємо і що купуємо. В підсумку для нас ми можемо робити
висновки з багатьма «де»: деіндустріалізація, деінтелектуалізація,
декваліфікація робочої сили, деградація суспільства… По-друге (про це
ніхто не згадує), прискоривши світові процеси, ми позбавили світове
співтовариство стану динамічної рівноваги, тим самим наблизили кризу
фінансового і політичного облаштування. Ця криза зовсім незабаром
може перейти в системну економічну і соціальну кризу світового
масштабу. (Про її справжню природу, зокрема про роль емісійного долара,
вже сказано багато.) В таких умовах вдаватися до запізнілих реформ
нерозумно. Це все одно, що робити євроремонт у будинку, який йде на
знос.
Перед лицем світової кризи потрібні практично надзвичайні заходи,
щоб захистити від крайнощів мільйони співгромадян, продуктивні сили і
реальну незалежність держави. Прикмети нової кризи очевидні. Подвоєння
ціни на золото в доларовому еквіваленті при одночасному штучному
утриманні його в більш-менш прийнятних співвідношеннях з провідними
валютами світу, війни на «пониження» курсів національних валют в
інтересах національних виробників, гігантський ріст зовнішнього боргу
США. Тільки за період президентства Б.Обами він зріс більше як на 40 % і
перевищує 14 трл. $. Це вище світового ВВП (!). Такі реалії.
Але є і інші реалії. На наших очах у величезну індустріальну державу
перетворюється Китай – світовий лідер в реальному секторі економіки, як і
лідер по вкладеннях в економіку США. Наяву висновок про те, що китайська
еліта зуміла засвоїти принципові уроки з долі СРСР і особливостей
функціонування світової капіталістичної системи в нових умовах. Вона
зуміла ці умови узгодити з традиційними цінностями своєї багатовікової
цивілізації, заснованої на культурі праці і взаємній суспільній
відповідальності держави і трудівника. Не намагаючись копіювати зовнішні
прикмети
сучасного
капіталістичного
світу,
не
переймаючись
голохвастівськими ілюзіями щодо можливості без зусиль, вигідним
одруженням – приєднанням до чужого багатства, Китай реальною працею,
виробництвом, товарами в умовах самознищувальної ризикованої політики
США в міжнародній фінансовій і політичній сферах, забезпечив не лише
стійке становище своєї економіки у світі, але й забезпечив неухильне
зростання добробуту власного народу, підвищуючи рівень внутрішнього
споживання за останні роки на 50 % за рік (!). На цьому тлі українська
політика виглядає неадекватною викликам часу. Треба визнати, що наше
суспільство замість того, щоб рухатися визначеним шляхом, не маючи
такого визначення, вимушено витратило неймовірно багато сил, енергії і
часу на подолання найбільш реакційних і кримінальних проявів.
Справа Гонгадзе та інші справи, акція «Україна без Кучми»,
Майдан… допомогли суспільству морально дозріти, багато що усвідомити,
частково пробудили почуття громадянської відповідальності людей. Але самі
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по собі ці події не несли в собі конструктивного, «созидательного» (рос.)
начала. Кажу про це як людина причетна до цих акцій. Вони були
спрямовані лише проти незаконних дій влади – і в цьому була їх і потреба, і
об’єктивна обмеженість. Народ на вулиці примусив владу мімікрірувати,
тримати себе в певних рамках, але він не змінив природу і устремління
влади. Форми ж прямого народовладдя не знайшли свого органічного
розвитку і закріплення в місцевому самоуправлінні, робітничому контролі,
незалежності преси і в суспільній свідомості. Стихійний інколи протест не
зміг піднятися над самим протестом, щоб стати основою стійкого,
усвідомленого розвитку українського суспільства. Мандат народної довіри
опинився в руках його утримувачів всього лише козирем в торгівлі за
право укласти угоду із найбільш згуртованим і послідовним кланом
промислово-фінансового капіталу, що зосередився нині довкола Партії
регіонів, угоду з найбільш організованою силою, яка в своїй пропаганді
робить упор на традиційних цінностях і пріоритетах народу, враховує його
соціальні та інтернаціональні прагнення, але жорстко проводить політику
забезпечення інтересів крупного капіталу.
Саме розуміння абсолютної безплідності та демагогічності ідеології і
практики Ющенка і Тимошенко, комічне месіанство одного і
популістський авантюризм іншої, їх загальне неприховане і
взаємовиключне прагнення до неможливого в принципі абсолютизму
змусило соціалістів у 2006 році шукати компроміс в антикризовій коаліції.
На той момент це було єдиним життєздатним утворенням, де ліва
частина коаліції могла суттєво впливати на політичні процеси в країні.
Тоді, хай тимчасово, вперше в українській історії було забезпечене більшменш коректне співробітництво у владі різнорідних політичних сил – не на
рівні стратегічного партнерства, а хоч на основі відображення реальної
підтримки виборців та застосування механізмів стримувань і противаг. Ця
конструкція влади була зруйнована політичним авантюризмом і
бонапартизмом, остаточним руйнуванням зовні демократичного характеру
української державності. Після усунення з парламенту соціалістів єдині
представники лівих – комуністи зайнялися самозбереженням своєї
структури шляхом ситуаційних торгів як із Тимошенко проти Ющенка,
так і згодом – з регіоналами проти Тимошенко.
Сьогодні, після перемоги В.Януковича на президентських виборах,
різноманітні (але однорідні щодо бажання бути хоч десь при владі)
політичні партії кинулися в обійми Партії регіонів, включившись у
створення єдиної партії влади. І хоч, з точки зору впорядкування політичної
структури, в тому є позитив, з точки зору вироблення внутрішньої і
зовнішньої політики, така єдність нічого не змінює, навіть маючи на увазі
нерядових політиків – С.Тігіпка і В.Литвина. Фактично нинішня влада
консолідує прошарок капіталістів України і місцеву бюрократію, що
обслуговує інтереси капіталу, зміцнюючи державний механізм управління,
але реально демонтуючи демократичні засади управління. Така реформація
нагадує підготовку до серйозних перемін. Є підозра, що до глобального
переділу української землі.
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Готувались до атаки на землю завчасно. І ті, хто тепер владою є, і ті,
хто нею був учора. В.Ющенко, наприклад, про те заявляв не раз,
відмовившись від передвиборних обіцянок. А Ю.Тимошенко діяла
прагматично. Безкоштовна і термінова роздача актів на землю – був не лише
передвиборний демарш, а й підготовка до того, що пропагується тепер
владою – «наведення порядку в земельній сфері», введення «єдиного вікна»
тощо. А причини такої «турботи» були очевидні - поки нема Державного
акта на землю в руках селянина, його, відповідно, не можна ні купити, ні
заставити, ні… відібрати. Разом із землею.
Отже, коли світ завмер в очікуванні того, як саме видозмінюється
світова фінансова система (а засідання 20-ки не раз підтверджувало, що зміни
навряд чи відбудуться), коли економіки провідних країн надзвичайно
обережні в структурних змінах, ідуть навіть на певну самоізоляцію і
пониження курсу власних валют для збереження експорту і робочих
місць, коли вони вдаються до інших захисних кроків, українська влада
зосереджується на переділі земельних ресурсів. На надзвичайно
ризикованій для держави справі.
В той час, коли, наприклад, Китай, захищаючись від світових
катаклізмів, збільшує частину внутрішнього споживання, бо під час кризи
воно може зберегти виробництво і внутрішній ринок, тобто захистити
населення, Україна викидає колосальні ресурси на Євро-2012 і береться за
організацію Олімпійських ігор. Так, тут є вимушеність продовження
розпочатого. Але є і заявка на гігантські замовлення десятка мега-підрядів.
Добре, що будуються (таки будуються!) дороги, розв’язки, мости, стадіони,
готелі, аеропорти… Та не будується, наприклад, соціальне житло чи житло
для молоді (саме держава зобов’язана створювати умови для молоді). А сюди
вигідно вкладати (навіть емісійні!) кошти. Напрошується висновок, що
перший напрямок несе вигоду приватному капіталу, і тому він
прокладається владою. А напрямок, що захищає інтереси людей,
гальмується, бо доступне житло дозволяє людині почуватися вільною,
піднімає її вимоги до рівня і якості роботи та рівня її оплати, до рівня
якості життя. А коли житло недосяжне, людина стає більш залежною від
роботодавця.
Можна зрозуміти владу, Президента, які хочуть наочно
продемонструвати переміни як доказ ефективності своєї влади. Але ж є
невідкладні інтереси мільйонів співвітчизників! Сьогодні зберігається і
посилюється адміністрування ПДВ – найбільш корупційного податку,
котрий дозволяє непомітно зняти гроші із злиденних пенсій у вигляді ПДВ на
хліб, молоко, крупу, зате забезпечує двадцятипроцентний бонус експортерам
металу і хімічних матеріалів… Автоматичне повернення ПДВ стосується
вузького кола суб’єктів економіки, проте для багатьох, особливо
новостворених, підприємств передбачено антибонус. Вони змушені писати
заяви про відмову від повернення ПДВ, «даруючи» державі пристойну
частину своїх оборотних коштів, згортаючи виробництво, відмовляючись від
його модернізації, від збільшення робочих місць. Можливо, уряд про це не
знає? Але ж у нас нині влада, як ніколи, згуртована, монолітна. А йдеться про
захист від ймовірної кризи! І не лише. Йдеться про нерівні умови для
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суб’єктів бізнесу і економіки, в кінцевому рахунку – про перерозподіл
власності на догоду вузькому колу олігархів.
Для України ця обставина особливо тривожна. Мова не про інтереси
власне олігархів, які би могли пам’ятати єврейську мудрість – «… в гробу
карманов нет». Мова про населення держави, беззахисне перед
наслідками кризи. Влада зобов’язана втручатися в процеси структурного
розвитку економіки, тим більше що всі її представники закінчували радянські
ВУЗи, здавали іспити з політекономії. А там є незаперечні висновки про те,
що капіталізм в своїй імперіалістичній, фінансовій, одержавленій стадії
розвитку ніколи в світовій історії не розвивався як класичне розширене
виробництво. На цій стадії розвиток малого і середнього бізнесу (а тут
середовище, що знімає проблему зайнятості, створення середнього класу і
т.д.) в бізнес монополістичний – казка, міф.
Сучасний капіталізм реалізується тільки (і винятково) при умові
привласнення невідновлюваних ресурсів – за рахунок колоній,
нерівноправного розподілу праці, прибирання до рук інших ресурсів,
зокрема, за рахунок диспропорцій в розвитку промислового виробництва і
сільського господарства. Кого треба переконувати, що формування
сучасних українських монополій пройшло не за рахунок трудового
виробничого процесу. Майнові комплекси, що є в основі їхнього багатства,
вважаймо, придбані формально законно, хоч і не на зароблені мозолями чи
головою кошти. Мова не про те. Але тепер, коли розділення і привласнення
радянського промислового спадку завершене, та ще й у приватизаційних
пропорціях найвищих для європейських країн, наступає етап такого ж
захвату продуктивної землі. Біда лише у тому, що цей процес, і без того
вкрай суперечливий і реакційний щодо інтересів селянина, кожного
громадянина і в цілому суспільства, в умовах сучасної світової кризи стає
смертельно небезпечним для суспільства. Мені не раз доводилося з цього
приводу аргументовано звертатися до різних інститутів влади, відкрито – до
кожного співвітчизника, запрошувати на публічну дискусію будь-кого з
ініціаторів товарного статусу землі. Жоден на те не згодився, бо ясно, що
особисте багатство здобувається в Україні переважно крадькома, а хто
обслуговує те багатство на відверту полеміку не здатний. Скористаюся іще
одним аргументом. Давайте складемо усі цифри, опубліковані у «Форбсі» з
оцінками статків наших олігархів і уявімо, що вони одночасно
продадуть усе до нитки, одержать за це справжні гроші (це в наших
умовах виглядає фантастикою) і на цю виручку виступлять покупцями
землі. Цих сум вистачить на … 10 % української ріллі.
Тоді на кого розрахований процес купівлі-продажу, так
настирливо пропагований однією симпатичною жінкою – доктором
наук? Відповідь очевидна – на той самий замет з емісійного долара, на
судомні зусилля світового фінансового капіталу хоч трохи, хоч чим-небудь
забезпечити сотні мільярдів і трильйони доларів, які принципово не можуть
бути покриті усим багатством США, які з усіх функцій світових грошей
(читай «Капітал» Маркса) виконують лише (і виключно!) розрахункові
функції. Всі ж розуміють, що переділ нашої землі можливий лише при
єдності дій української влади і міжнародних фінансових кіл. Розуміють,
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що цей переділ смертельно загрожує соціальному спокою і загалом
розвитку суспільства, самому існуванню суверенної держави. Та й тим, хто
бачить в очікуваних операціях зиск для себе, не варто забувати: згаданий
доларовий замет – емісійний. Він, як і сніг при потеплінні, розтане. Тільки
земля під ним буде уже чужою.
А хто ж у нас причаївся в засідці, розраховуючи на зиск? Той, хто
нічого не втратить – не власник навіть, не народ, звичайно. Він – посередник
і чиновник, що забезпечує інвестору з мішком емісійних доларів усі послуги
для легалізації нових надбань. Що потім буде, його мало турбує. «Не зівай,
Хомко…» – логіка їхніх дій. А наскільки довго переділ проіснує, скільки часу
потрібно народу щоб прозріти і… повернути своє, закріплене
Конституцією?.. Це питання для істориків, які колись про те розкажуть. Бо,
можливо, їм і не доведеться досліджувати такий процес. Його може і не бути.
Тут багато залежить від Президента, уряду, депутатів. Про це варто було б
сказати спікеру, відкриваючи сесію Верховної Ради.
Соціалісти зробили багатофакторний аналіз перспектив
перетворення землі в товар. Аналіз зводиться до одного – це катастрофа,
намір, який передбачає рух України в напрямку, протилежному тому, яким
рухається світ. Ми запропонували і переконливий варіант уникнення такої
загрози, підготували для того проект закону про право оренди землі як
предмету застави. Зміст аргументації щодо земельних відносин давно
розміщений на сайті Соцпартії, в архівах інших інтернетвидань. Не можна,
щоб держава ще раз обдурила людей. Хто хоче продати свій наділ, нехай
продає. Але купити його може тільки українська держава через Державний
земельний банк.
Ще одна популярна за останні роки тема, введена у вжиток
В.Ющенком і не забута сьогодні, стосується асоційованого членства України
в ЄС. Свого часу В.Ющенку делікатно пояснили, що такого членства статут
ЄС не передбачає. Хтозна, можливо, нині ЄС згоден на будь-які зовнішні
атрибути задля розширення свого впливу на ще один ринок, але
Європейський Союз не буде тратити гроші не те, що на розвиток економіки
України (йому ми потрібні такими, як є), а й навіть на допуск на
європейський ринок на умовах їхнього співтовариства. Хто сумнівається,
нехай уважно простудіює умови СОТ, де умови для України принципово
інші ніж для «своїх». Вони дискримінаційні щодо наших суб’єктів, отже, і
для держави.
Енергійні і жорсткі реформи для модернізації державного і
суспільного життя могли би дати ефект в умовах зростаючих ринків
(внутрішнього і світового) і світового економічного зростання. Тоді деякі
непопулярні заходи могли би компенсуватися збільшенням зарплат та
збільшенням їх частки в собівартості товарів, ростом продуктивності
праці. Останнє – ключове завдання. Воно певною мірою корелюється з
посиленням експлуатації працівників, але цей негатив нейтралізувався би
одночасним оновленням фондів, технологій, зростанням ефективності
виробництва. Однак, все це – якби. Сьогодні абсолютно очевидно, що час
рішучих ліберальних реформ втрачено, а в умовах кризи – це лише данина
ліберальному доктринерству, або потреба тих, хто з попередніх реформ
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збагатився, знайшов надійне місце для своїх капіталів за кордоном і сам
збирається жити там. Або уже й живе.
Про Україну тут не йдеться.
Тому треба зосередитися на справді антикризових заходах, щоб
послабити наслідки світової кризи, не допустити соціальної катастрофи.
Політрада партії підготувала проект необхідних заходів, але вони, ясна річ,
стосуються не так партії, як держави. Ми пропонуємо вирішення в першу
чергу таких питань:
- ліквідація доларизації економіки і диверсифікація валютних
ризиків. Заборона в Україні будь-якого використання валюти як засобу
розрахунків, зберігання і накопичення. Держава не відповідає за підтримку
внутрішнього курсу іноземних валют і золота. Громадяни можуть вільно
купувати її в державних банках в межах, що співвідносяться з їхніми
легальними доходами при виїзді за кордон на відпочинок, навчання чи
лікування. Курс встановлюється вільний, за результатами щоденних торгів на
біржі. Вводиться законодавчо 100 % продаж валют від експорту по тому ж
вільному біржовому курсу. Вільне придбання валюти імпортерами по такому
ж курсу для операцій з критичним імпортом в рамах зовнішньоекономічного
балансу, а зверх балансу – лише по клірингових міжурядових угодах з
вільною реалізацією клірингових валют на біржі в межах відповідних дво- чи
багатосторонніх міжурядових угод. Найперше слід укласти угоди з
країнами – крупними партнерами. Фактично це режим вільно
конвертованої гривні, але зі спеціальними кліринговими режимами для
крупних торгових партнерів, що забезпечать розрахунки і торгівлю навіть в
умовах загального колапсу. Забезпечення позитивного балансу зовнішньої
торгівлі і відмова від підтримки як внутрішнього курсу іноземних валют, так
і будь-яких зобов’язань по структурі золотовалютних резервів НБУ;
- створення на базі одного з державних банків спеціалізованої
установи для здійснення виключно розрахункових операцій, без проведення
активних і будь-яких ризикових операцій, без права на вільне розміщення
коштів клієнтів від свого імені, з державним гарантуванням збереження
коштів і використання їх винятково для виконання клієнтських доручень. Це
дозволить при різного змісту світових процесах гарантувати повне
функціонування системи внутрішніх платежів і збереження платіжних
засобів. Використання цього банку для розрахунків має бути суто
добровільним, така спеціалізація є суспільною функцією і не передбачає
одержання прибутку;
- створення Державного земельного банку – єдиного оператора із
землею товарного призначення. Банк – єдиний покупець і орендодавач землі,
здійснює її придбання у власників земельних актів за кадастровою ціною, має
право на корекцію ціни залежно від ситуації в конкретній місцевості і станом
ринку оренди (але не менше кадастрової ціни). При відсутності заявок банк
матиме право встановлювати ставки не за результатами внутрішніх торгів, а
за кадастровою ціною чи за домовленістю сторін;
- створення зовнішньоекономічної біржі для реалізації і придбання
всіх груп стандартних товарів на встановлених умовах. Подача заявок на
придбання ресурсних груп товарів на встановлених умовах за цінами
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вище заявлених в контрактах буде підставою для перегляду підписаних,
але нереалізованих контрактів і визнання їх недійсними;
- повна заборона платних державних і комунальних послуг;
- законодавча заборона будь-якого використання державних і
комунальних коштів на дотації, субсидії підприємствам усіх форм власності,
на передачу землі і майна інакше як на відкритій конкурсній основі;
- повна монетизація пільг, персональне субсидіювання пільговиків,
повна свобода отримувачів пільг на їх використання, недопустимість надання
пільг в іншій, аніж грошовій формі;
- скорочення і спрощення державного апарату, чіткий розподіл
відповідальності і ресурсів між різними рівнями самоуправління і державою.
Держава не відповідає за борги місцевого самоуправління, як і воно – за
борги держави;
- повна монетизація і персональне фінансування з фондів соціального
споживання, єдині загальнодержавні норми на фінансування медичних
послуг та освіти кожного громадянина, відмова від будь-якого прямого
фінансування державою соціальних послуг і установ, право громадян вільно
об’єднувати свої соціальні виплати з метою їх оптимального використання;
- принципове і невідкладне реформування податкової системи –
єдині норми для фізичних і юридичних осіб, єдині норми податків на землю,
нерухомість і майно, оборот і прибуток, податок на розкіш. Повна відмова
від ПДВ. Встановлення максимального розміру сумарного податкового
навантаження за всіма типами платежів на рівні не більше 20 % від
прибутку, або 5 % від обороту, встановлення прогресивної шкали
оподаткування на пасивні доходи – від депозитів, здачі в оренду, спадку і
даровизни. Заборона авансових платежів при стягненні податків, єдина
класифікація періодів, видів збору коштів – з обороту або продаж –
постійно, з прибутку – раз на рік. Реальне впровадження партнерства
податкової служби і підприємців, узгоджувальна процедура розв’язання
конфліктів, незалежний аудит податкових зобов’язань (при незгоді з ним –
судова процедура, витрати на яку несе винна сторона – не держава, а
конкретний чиновник чи аудитор, що прийняв незаконне рішення);
- одномоментна на 1 січня реєстрація всього нерухомого майна,
транспортних та інших основних засобів шляхом подання декларацій усіма
юридичними і фізичними особами. Майно, не заявлене в деклараціях,
вважається безхазяйним і підлягає переведенню в дохід держави.
Декларування майна і нерухомості є щорічним і здійснюється одночасно з
готовими податковими платежами, складаючи основу реєстраційної системи
держави. Декларуванню підлягає також закордонне майно і цінності, подача з
цього приводу неправдивої інформації є кримінальним злочином;
- обмежується діяльність юридичних осіб з непрозорою інформацією
про їх кінцевих власників та (або) бенефіціарів, повна заборона їх діяльності
в сфері фінансів, державних і комунальних замовлень, управління активами і
холдингів;
- негайний перегляд пенсійної системи на засадах єдиного підходу
до всіх категорій пенсіонерів, відміна спеціальних пенсій, пряма і єдина
залежність нових пенсій від одержуваної оплати. Створення пенсійних
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фондів на виробництвах. Право людей зберігати свої накопичення –
нарахування в будь-якому фонді чи фінансовій установі в розмірах більше
потреби при виплаті соціальної пенсії. Перерахунок усіх пенсій у строгій
відповідності з законами, а не підзаконними актами чи різними
роз’ясненнями;
- виборчий закон на основі відкритих списків. Прозоре державне
фінансування партій пропорційно кількості одержаних мандатів. Посилення
статусу органів місцевого самоврядування, закріплення за ними джерел
фінансування і розвитку;
- в сфері ЖКГ – глибоке реформування експлуатаційних служб
шляхом їх безплатної приватизації мешканцями будинків із відповідної зони
обслуговування. Безкоштовна передача їм землі під будинками і прилеглих
об’єктів інфраструктури, передача їм же амортизаційних відрахувань по всіх
об’єктах. Строгий контроль за державними і комунальними монополіями.
Чітке розмежування владних і господарських функцій на місцях;
- в сфері енергетики і забезпечення енергоресурсами – розподіл НАК
«Нафтогаз України» на самостійні добувні, переробні, транспортні і
експлуатаційні підприємства (з передачею трубопровідного транспорту в
підпорядкування Міністерству інфраструктури) Припинення перехресного
дотування в енергетиці, списання боргів, реальна економія ресурсів.
Використання газу вітчизняного видобутку тільки на комунальні
потреби;
- забезпечення справжнього самоуправління в сфері підтримання
правопорядку і законності, дійова адміністративна влада на місцях, що
відповідає за дотримання законності і правопорядку. Введення інституту
мирових суддів на місцевому рівні, виборність голів органів охорони
громадського порядку, розмежування їх функцій з кримінальною міліцією і
прокуратурою. Введення суду присяжних по справах, де передбачено
покарання у вигляді позбавлення волі. Незалежне фінансування судів і
місцевих органів правопорядку.
Такі, на наш погляд, перші і найбільш необхідні зміни, здатні
стабілізувати суспільство і економіку, суттєво декриміналізувати життя,
закликати до управління і участі в справах держави людей незалежно від їх
майнового стану. Якби здійснити хоч би ці необхідні зміни, Україна
змогла би зменшити ризики від світової кризи, стабілізувати внутрішню
ситуацію – економічну і політичну.
Було б добре, якби ці теми турбували депутатів на порозі і впродовж
чергової сесії.
Будемо чекати.

02.09.11
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Коментар для ЗМІ щодо голосування
за закон «Про ринок землі»
Прийняття у першому читанні закону «Про ринок землі»,
коментування цієї події високопосадовцями свідчить про послідовність
політики влади в напрямку до національної катастрофи.
Основний аргумент, що використовується прибічниками ринку
землі, – залучення інвестицій під заставу землі і поява ефективного
господаря. Ці аргументи формальні, фальшиві за суттю, вони
використовуються лібералами уже впродовж 20 років.
Насправді, якби кошти всіх українських олігархів були одномоментно
(за їхньою абсолютною згодою) вкладені в землю, то їх вистачило б всього на
10 % загальної вартості чорноземів. Це реальне свідчення того, що при старті
торгової операції із землею пропозиція багатократно перевищить попит і
земля за безцінь перейде в руки одного – двох десятків олігархів, а вже на
вторинному ринку вони виручать за неї реальну ціну. Тільки покупцями тут
будуть іноземці, не зважаючи на
будь-які перепони, придумані
законодавцями, бо процес перетікання капіталу об’єктивний. Головне, аби
створилися для того передумови. Ринок землі і є такою передумовою.
Руйнування села, латифундізація АПК, зселення українців із землі,
одномоментний двократний стрибок цін на продукти харчування,
загострення проблеми безробіття в умовах світової кризи, домінування
інтересів іноземців на території держави, втрата прав на надра і на земельну
ренту - лише частина небезпек, що стають дійсністю зусиллями ініціаторів
ринку і залежних від них народних депутатів. В підсумку йдеться про повну
втрату державою суверенітету. Про це треба відверто говорити людям, не
прикриваючись балачками про «ефективного власника».
Впродовж майже 20 років соціалісти пропонують відкриту дискусію
щодо земельних відносин. І всі ці роки ліберальна влада уникає такої
дискусії, боїться її. Не випадково введення провокаційного закону
переноситься на 2013 рік. Причина ясна – вибори 2012 року, коли за
загальними словами не вдасться приховати мету ініціаторів «зірвати куш»
десятком – другим олігархів за рахунок народу, догодити зарубіжним
«тренерам» для підтримки долара.
Соціалісти вчергове заявляють, що всі потреби (інвестиції,
відповідальність власника, інтерес держави і т.п.), які проголошуються
ініціаторами, можна задовольнити іншим способом, рухаючись світовим
маршрутом: держава купує землю у власників актів і передає її в оренду
користувачам через Державний земельний банк (або передає в управління
Пенсійному фонду, що гарантує збереження землі і Пенсійного фонду).
Деталі прописані нами в проектах законів, котрі є в парламенті, уряді, у
президента.
Це – ефективний шлях розв’язання проблеми. Влада, парламент,
зокрема, готують державі, народу, громадянам зашморг. Не бачити цього
не можуть або зовсім байдужі, зневірені люди, або ті, хто має з ринкової
авантюри особистий зиск.
12.12.11
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Ще раз з приводу Закону України
«Про засади державної мовної політики»
Вуличні акції і внутріпарламентські колізії довкола нібито закону
затіняють саме питання: «А довкола чого ведеться суперечка?».
На одній з телепередач (TВІ, 05.07.2012 р.) хороша журналістка з
фракції ПР висловилася приблизно так, що закон – політичне рішення, а
зміст його можна вдосконалити згодом. Сумнівна логіка. Парламент
приймає не політичні рішення, а закони і постанови (хоч вони і впливають на
політику). І коли з дискусійного питання ухвалювати «сирий» закон, а потім
його виправляти, то це рівнозначно свідомому провокуванню
безперервного конфлікту.
А що закон недолугий, переконатися неважко. Зробимо лише кілька
ремарок.
В преамбулі закону засади мовної політики нібито сприяють
«зміцненню статусу державної – української мови». Як можна «зміцнити»
статус, визначений Конституцією? Якщо йдеться про захист і розвиток, то
так і слід писати.
В статті 1 «Визначення термінів» є спроби визначити суть різних
дефініцій щодо мови (державна, рідна, мова меншини тощо), але в одній із
тез раптом з’являється відсилка на офіційну мову «… та або відрізняється від
офіційної мови (мов) цієї держави». Що означає термін «офіційна» невідомо,
в документі він більше не вживається. Але неважко передбачити, які згодом
конфлікти можуть розгорятися при практичному застосуванні цього терміну.
Закон – формула прямої дії. В ньому не може бути натяків на
щось невизначене. В цій же статті одна з норм звучить приблизно так:
«…територія, на якій поширена регіональна мова… - що виправдовує…
охоронні заходи». Як користуватися цим юридичним витвором?
Або в статті 5 «Цілі і принципи державної мовної політики» п. 3 –
«сприяння використанню регіональних мов… в усній і письмовій формі… з
урахуванням стану кожної мови». Це про що? Як виконувати цю норму, як
аналізувати рівень дотримання закону?
П.9 – «застосування принципу плюрилігвізму, за якого кожна особа в
суспільстві вільно володіє кількома мовами, на відміну від ситуації коли
окремі мовні групи володіють тільки своїми мовами».
Тут збережений текст оригіналу, без ком перед «за» та «коли», хоч
розділові знаки в законі мають особливе значення. Пам’ятаєте: «Казнить
нельзя помиловать». Але… «застосування принципу… на відміну від
ситуації…». Це все одно, як в армійському анекдоті: «Копати канаву від
огорожі до обіду».
В ст.7 ставиться вимога до якості перепису населення «…яке б
ідентифікувало рідну мову особи, що належності до тієї, чи іншої мовної
групи».
Мабуть, не «що», а «щодо» і без ком. Але, що ідентифікується, «мова» чи «особа»?
Ст.10. Мова актів органів державної влади та органів місцевого
самоврядування
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«Акти вищих органів державної влади приймаються державною
мовою і офіційно публікуються… та мовами меншин». Тобто, 19-ма мовами,
адже закон конкретний.
Ст.11. Мова роботи (?) діловодства і документації органів
державної влади та органів місцевого самоврядування
1. «…у листуванні цих органів (органів місцевої влади) з органами
державної влади вищого рівня дозволяється застосовувати цю (?) регіональну
мову (мови)».
Уявимо, караїмською мовою прийшов лист до АП чи в будь-яку
державну інституцію. Тобто скрізь треба мати щонайменше зо два
десятки перекладачів та, очевидно, ще стільки тлумачів. Хоч би для того,
щоб пояснювати зміст документів, як і зміст цього закону.
В тексті закону недоречностей, декларацій, демагогії вистачає на
багато проектів. Але цілий розділ закону зобов’язує КМ та інші установи
ввести зміни до кількох десятків законів та інших нормативних актів із
застереженням щодо адміністративної або кримінальної відповідальності за
порушення пропонованого закону. «Я сказав: ЛЮМІНІЙ!», - висловлювався
старшина у давньому, теж солдатському анекдоті.
Взагалі-то закон, який, схоже, не читали і автори, зручний привід
для тих, хто нібито виконує свої передвиборні зобов’язання щодо статусу
російської мови і для тих, хто нібито захищає українську мову.
Людей «зводять» на ворожнечу довкола мови. А треба інше: створити
умови, щоб усі знали державну мову, користувались нею і рідною, л ю б и л и
мову.
09.07.12
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Несколько ответов журналистам
− Если б Вы были спикером, как решили бы вопрос с
законопроектом Колесниченко - Кивалова?
Для начала я настоял бы на том, чтобы этот законопроект не
рассматривали вообще. Думаю, я нашел бы достаточно аргументов, чтобы
этого не произошло.
− Какие, например?
Сейчас идёт избирательная кампания. Общество искусственно
раскалывается на условно защитников украинского языка и условно
защитников русского. Документы такого характера нужно принимать в
начале срока полномочий, чтобы дать возможность людям высказаться,
провести дискуссию и принять закон так, чтобы он не вызывал
противостояние. Практика подсказывает, как это делать.
Я предлагал в своё время закон о порядке использования языков в
Украине, где речь шла не о статусе языка, ведь он определён Конституцией.
Речь шла о том, как защищать языки групп, этносов. Но тогда
законопроект отказались рассматривать, так как каждый предполагал своё...
− Кто отказался?
Это было лет 10 назад. Все отказались, кроме социалистов. Сейчас я
даже не вникаю в суть принятого законопроекта, он откровенно сырой.
И момент выбран - специально или нет - неудачно. Я говорю "специально",
потому что это противостояние выгодно и тем, кто у власти, кто борется
за голоса избирателей на Востоке, и их оппонентам, которые отстаивают
интересы избирателей с Запада. Получается, что все решают свои
электоральные задачи. Закон – лишь инструмент.
− Не знаю, были ли Вы возле Украинского дома, там сейчас
постоянно дежурят 200-300 человек. В основном, представители
радикальных партий, молодёжь. Поднят бандеровский флаг. Как вы
думаете, это ряженные или всё идёт к противостоянию?
Вы спросите людей, которые были там, они закон читали? Их
используют те, кто делает себе политический багаж сомнительного качества.
Сколько раз меня обвиняли, что я украинофоб. Сколько упрёков
выслушивал, проходя мимо митингующих. Но кто из них помнит, что статью
10 Конституции, определяющую статус языков, я ставил на голосование 17
раз, пока она не была принята. Меня обвиняют те, кто не в курсе, кто
подвержен влиянию клеветы.
Спросите людей, в чём заключается их истинная позиция?
Обеспечиваем ли мы уважительное отношение, прежде всего, к украинскому
языку? Давайте пройдёмся по Киеву, ознакомимся с его витринами, бигбордами, сити-лайтами, вывесками… Какой страны это столица?
Посмотрим телевизор с его некачественными переводами и титрами, с
примитивной рекламой, в которой допущены грубейшие ошибки...
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У нас достаточная законодательная база. Нельзя раскалывать
общество на искусственно созданном противоречии. Нельзя искать поводы
для вражды.
13.07.2012 г.
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Земля – чиє багатство?
Потрапила на очі нова газета «Рідне село. Україна». Подумалось, від
якоїсь культурологічної організації – така мелодійна назва. Проте яка нині
установа культури здатна відразу заявитись 200-тисячним накладом, тим
паче без передплати, коштом видавця? Та й зміст газети інший.
Як сказано в редакційній колонці, газета нестиме інформацію селянам
про їхню «героїчну працю, про їхні звитяги і проблеми». А на підтвердження
того «звитяги і проблеми» продемонстровано на головному знімку першого
номера газети – баскі коні тягнуть плуга, за чепіги якого натужно взявся
майбутній читач цієї газети. Чоловік звитяжний, хто б сумнівався? І
проблеми тут же - вже багато років в селі немає кінного плуга. Та й коней для
цієї справи. Та й коваля, щоб тих коней підкувати. Та й орачів.
Це такий ідеал села бачить видавець і редакційний колектив? Щоб
кіньми в… Європу? А «дурні» німці, французи, голландці…, не знаючи
такої світлої перспективи, випускають потужні трактори, широкозахватні
сівалки, культиватори, комбайни та іншу техніку, запроваджують
найсучасніші технології. У симпатичного мені орача на фото не помітно
антени для прийому супутникового сигналу. Правда, на оранці ні антена, ні
звичайний маркер зайві. Це вже на посіві антену заплетуть «в білу
гривоньку…».
Давайте так: ні я не буду далі вдаватись до сарказму, ні читач не
«клюватиме» на облесливий зміст багатьох матеріалів. А вони не настільки
простецькі чи наївні. Це така собі ідеологічна пастка для селянина,
зашморг для села. І творцями цих катівних пристроїв є, звісно, не
працівники редакції, а… влада. Її представник
відверто каже в
ключовому заголовку: «Моя земля – моє багатство». Його багатство, а не
звитяжця за чепігами.
Брехливий зміст основної статті газети обурює. Не можна так відверто
спотворювати суть речей. Гріх. Погляньте, як заграє з читачем автор:
1. Сьогодні здійснюється тіньова приватизація земель, пишеться в
статті. А з введенням ринку такого не буде, бо держава забезпечить «суворий
державний контроль…». А тепер не може забезпечити?
2. Паювання проведено несправедливо, успадкування паїв не
вирішене, багато спадкоємців живе у містах. При ринку цього, значить, не
буде? Ті, хто в місті, акти продадуть, а тим, хто в селі, доведеться продати,
тим більше, якщо паї відведені в натурі, де ж подінешся? Пропозиція в сотні
разів перевищуватиме попит, власники актів на землю одержать копійки.
Земля скуповуватиметься для перепродажу тими, хто проштовхує через
парламент ідею ринку землі.
3. Орендна плата дрібна, земля фактично в руках магнатів, котрі
хочуть «здобути її у повну власність», простоюють мільйони гектарів
сільгоспугідь, які б могли «приносити пристойний дохід землеробам, і
держава від того отримувала б мільярдні кошти». Це майже правда. Правда в
тій частині, що паювання в натурі – антиконституційна, незаконна оборудка
Л.Кучми і Ко, наслідки такого паювання закономірні. Про це натхненники
злочинних реформ знали, були попереджені. Що нинішні земельні магнати
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хочуть придбати землю у повну власність – дискусійне питання. Навіщо
консервувати капітал у землю, яка і так дає прибуток? Хіба що придбати за
мізер. Влада таку перспективу закладає новим законом…
До сказаного, що «держава мала б мільярдні кошти…». З тих земель,
що обробляються, вона кошти має? А що зміниться при ринку землі?
Держава (і селянин, і сільська громада) ще далі будуть відсунуті від
можливої вигоди. Власник, олігарх, також іноземець, той зиск матимуть.
Байки про сільського власника землі і його багатство уже пройшли
перевірку і земельними паями, і ваучерами. Скільки ж можна «вішати
локшину» на вуха людям?
4. «Не можна взяти кредит під заставу землі», - бідкається чиновник з
Державного агентства земельних ресурсів. При введенні закону про ринок
земель це стане можливим. Це стане «поштовхом розвитку села», задоволено
сповіщає він же. І не червоніє. Принаймні через газету того не видно. Ну,
порівняйте
ж
кредитну
ставку
з
рівнем
рентабельності
сільгоспвиробництва. Не того рівня, що є наслідком монокультурного
виробництва, яке ведуть сьогодні деякі латифундисти, а того, що дає роботу
сільським жителям, що відновить тваринництво, підтримку родючості
ґрунтів, оптимальну меліорацію. Як такою рентабельністю обробляти
кредит? Якщо чиновнику так пече потреба згаданого закону, то треба
говорити чесно: механізм земельної застави банківського кредиту дасть
змогу законно відібрати землю у селянина, у сільської громади. І не треба
просторікувати про вигоди для селян.
5. «Коли землею володітимуть селяни, з’являться дитсадки, школи,
дороги, лікарні…». Але ж закон нав’язується не для того, щоб землею
володіли селяни, а щоб видурити її в них, відібрати! При чому тут садочки
і школи? Отоді і прискориться уже знайома «оптимізація» соціальної сфери
на селі. Це ж очевидні речі!
6. «Потрібен ринок землі, щоб територіальна громада справді могла
розпоряджатися землею – своїм найбільшим ресурсом». Так нібито вважає
директор департаменту сільських територій Мінагрополітики Ірина
Синявська. Не вірю, що вона так вважає. Вона, котра прекрасно знає
проблеми самоврядування, місцевої влади, розуміє, що без виробництва і
власності всередині громади перспектив для громади немає. Але ж при
ринку землі громада ніяк не може розпоряджатися землею. Земля їй не
належатиме! В цьому суть проблеми.
7. «Землю – селянам», майже оригінально звучить підзаголовок
згаданої статті, хоч цьому гаслу уже скоро 100 літ. «Власники паїв
отримають широкі можливості… заставляти в банк для отримання
кредитів… натомість тіньовим землевласникам залишиться кусати лікті…».
Аж сльози виступають. Чи то з жалю до Б.Губського та інших
«тіньовиків», чи з радості за власників земельних паїв, чи з прикрощів
від такої примітивної брехні.
«Землю повинен скупити не той, хто може її скуповувати, а той, хто її
оброблятиме». Отак прямо і написано! Та ще й обмеження щодо обсягів
придбання передбачено й майже погоджена дискусія щодо розмірів – від 500
до 2100 га в одні руки. А що таке «обробляє»? Той, хто за чепігами? Він
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«може» чи «повинен»? Той, хто організовує обробіток на 2100 га? А
власнику паю яка різниця кому його продати: тому, хто за плугом, чи тому,
хто організовує виробництво на 500, 2000 чи 100000 га? Він же – власник,
його право законом гарантоване. Приміром, сотня господарів («самураїв» за
наслідками), скупивши (припустимо, хоч це фантастика) по 1000 га землі,
взяли кредит в одному з банків на умовах дещо кращих, ніж у поки що
неіснуючого Державного земельного банку. І… збанкрутували. Кому за
законом перейде у власність застава, себто земля? На якій площі? 100000 га.
Які можуть бути обмеження? А яка структура активів українських банків,
і чи не є це шлях до переходу землі у власність іноземців? Тепер, а не
згодом, як радить М.Калюжний з Держземресурсів. І даремно він
посилається на досвід Балтії. Там є закон для недопущення прав іноземців на
землю. Закон є, а земля переважно в руках іноземців.
8. Роль держави в статті зведена до грошового питання. Все там
обіцяно: розстрочки, пільги, фінансова підтримка, регулювання цін,
підтримка заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів… Все, мовляв, буде.
Можливо, з цього слід розпочинати? І, може, тому, що нічого цього не було
впродовж 20-ти років, коли з села і селян вичавлювали останні соки, і «маємо
те, що маємо»? І не в ринку землі справа, не в його відсутності як причини
життя селян і всього майже народу за межею бідності?
До цієї статті підлаштовані всі публікації в газеті. Є там і позитивне
щодо оптових ринків та досвіду господаря Івана Михайліва. Але здебільше
клинки підбиваються темі ринку землі. Не стримався навіть академік
П.Саблук, двадцять років повторюючи тезу про справедливе регулювання
формули ціноутворення. То може варто було ту формулу виписати? Тим
більше що був і віце-прем’єром, і «соратничків» мав у Мінсільгоспроді та
Держкомземі, і всім президентам та головам Кабміну, (загалом владі і
заявленій нині опозиції – вони однакові) його позиція до вподоби? Чому не
відрегулював ту формулу, розпочинаючи авантюру з розпаюванням «в
натурі», відкинувши при тому застереження двох десятків нобелевських
лауреатів зі США про недопустимість торгівлі землею? Бо що там
нобеліанти? У нас свої «генії», що роблять реформи за шпаргалками,
писаними у Вашингтоні. Тільки писаними не лауреатами, а тими, хто гроші
має, їх малює і про них дбає, в тому числі за рахунок землі України.
Такі ось враження склалися від прочитання газети «Рідне село». А
щоб згодом газету не перейменовувати у «Бідне село», то слід робити те, що
пропонують соціалісти. А саме. Люди продають землю, свої паї виключно
українській державі (хто не хоче – здає в оренду). Держава через свій
земельний банк здає землю в оренду, контролює її використання, при
тому за законом захищає права сільських громад. Тоді права людей
будуть чогось варті, а держава теж матиме авторитет.
І не треба буде ідеалізувати оранку кінним плугом. Нехай би ідеологи
ринку землі та господарі газети «Рідне село» пройшли за таким плугом хоч
би 15 «соток» городу. Дивись, і в голові посвітлішало б, і брехні стало б
менше.
12.03.12
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«ЗАМАНУХА» ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Читаючи інтерв’ю Голови Держагенства земельних ресурсів Сергія
Тимченка Weekli.ua, відчув задоволення. Кажу це без найменшої іронії.
Нехай більшість міркувань посадовця спірні, викликають з мого боку
заперечення, але вони відверті, без пропагандистсько-політичних вивертів.
Так і треба говорити про корінні речі. А такою річчю, поза всякими
сумнівами, є земля.
Голова Держагенства переконливо налаштований на перетворення
землі в товар. Для того він «шерстить» команду в агентстві і його місцевих
філіях, підбирає спеціалістів відданих ідеї ринку землі. Посилається при тому
на освячення такої лінії президентом*.
Останнє особливо суттєве, бо в мене свого часу (коли з президентом
ще можна було спілкуватися) склалося враження про те, що він сумнівається
щодо змісту ідеї ринку землі і темпів її втілення. Не знаю, можливо, молодий
керівник відомства такі сумніви глави держави розвіяв. Шкода, якщо це так.
Однак, це суб’єктивні моменти, важлива сама справа.
Керівник агентства був і раніше прихильником введення
сільгоспземлі в «економічний обіг», він так висловлюється, але «обіг» буває
різним, в даному випадку розуміємо, що йдеться про ринок землі і про те, що
закон слід було б прийняти ще в 2011 році – до початку виборчого процесу.
Тепер же, на його думку, «земельна тематика піднята на знамена політичних
спекулянтів, … вони спотворять документ (закон) до такої міри, що він стане
неробочим». Слава Богу, до «спекулянтів» себе віднести не можу, я
послідовний і абсолютний ворог ідеї ринку землі в сучасній Україні та ще
й у варіанті, викладеному в проекті закону. Причому недолугість закону
з’ясована навіть багатьма спеціалістами з табору прихильників продажу
землі. Так що дарма керівник відчуває прикрощі від зволікання. В Україні і
без того з поспіху нароблено багато дурниць тими, хто, будучи при владі,
не здатен був дивитися хоч на півкроку вперед. Або ж діяв на замовлення.
Все, що сталося з приватизацією, природними ресурсами, енергетикою,
Чорноморським пароплавством, оборонним комплексом… і, безперечно, із
землею – це все наслідки бездумства, глупства або розрахунку на власну
вигоду тих, хто поспішно вдавався до «реформ».
Тобто база для усвідомлення наслідків запровадження ринку землі
уже сформована. Навіть якби закон був досконалим, люди не повірили б
у благі наміри влади. Що ж говорити про перспективи використання закону
з явними дефектами?
А що керівник агентства зв’язує ситуацію з виборами – теж не
випадково. Відчуваючи ставлення виборця до реформацій в український
спосіб, важко розраховувати на підтримку тих, хто до таких реформацій
вдається. Тут С.Тимченко правий, дурити виборця до виборів можна тоді,
коли він хоч трішки вірить в обіцянки. Тим паче йдеться не про зміни, які
при потребі вдасться виправити (податкову систему, пенсійне, трудове та
_______________________

* В.Янукович.
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інше законодавство), а про землю, зміни щодо якої виправляються
лише… кров’ю.
Тепер щодо аргументів відповідального за земельну реформу.
С.Тимченко помиляється (будемо так вважати) в головному посилі –
закон закріплює права на володіння землею за українським народом. Ні! Поперше, це право закріплене Конституцією, вона важливіша від закону. Подруге, закон передбачає порядок відбору землі від народу. Назавжди!
Адже наївно сподіватися, що читач інтерв’ю сприйме доказом
висловлювання: «…купуватимуть сільгоспугіддя тільки ті, хто дійсно має
намір їх обробляти». Наївно, бо якраз може бути тільки навпаки, селянин не
здатен купити такий товар, навіть «сотки», не кажучи про орієнтовну межу в
100 га. А тому, хто здатен купити і гектар, і 100000 га навіщо потрібен наділ
в 100 га? Для маєтку? Так він його вже придбав на Кіпрі, Монако, поблизу
Темзи чи Сени…
Ось про земельний банк його висловлювання розумні. Якщо,
звичайно, йдеться про банк державний. Та й поки що це виглядає утопією.
Адже логічно було б спочатку створити такий банк, здійснити передбачувані
в інтерв’ю пільгові операції для нинішніх фермерів, для різних
сільгосппідприємств. Що цьому заважає? Ясно, що це не питання до
С.Тимченка, але й він мав би послатися лише на реальні аргументи, а не
на фантомні проекти.
Шкода, що переважна більшість власників земельних паїв не
прочитають інтерв’ю голови Держагенства. Там би вони знайшли відверті
визнання ймовірної вартості землі на первинних торгах. В кращому варіанті
це може бути 300 євро за гектар, тобто в середньому, приблизно по 1000
євро (11 тис. грн.) за пай. Те, що такі гроші не створюють будь-якого
стартового капіталу для власника, не вирішують майже ніяких проблем
для нього, само собою зрозуміло. Важливо, що ці суми в десятки (!) разів
менші вартості земельних ділянок в країнах Європи. Це тішить реформаторів
як підтвердження реального подорожчання землі згодом, збільшення
орендних платежів і т.д. Але ж при чому тут селяни – нинішні власники паїв?
Ті перспективи жодним чином їх не стосуються. То варіанти вторинного
ринку, де селянина вже не буде, а на масовому первинному – і стартова ціна
буде суттєво меншою від 300 євро. Ось ця різниця і гріє уяву прибічників
ринку землі, бо за тим – їх конкретний приватний інтерес, їхня нажива.
В бесіді кореспондента з керівником агентства визирнула гостра тема
консолідації земельних наділів. Значення її правильно коментує
держслужбовець. Але ж згадайте недавній час. Скільки доводилося
переконувати піонерів реформ по-кучмівськи в тому, що паювання в натурі –
абсурд, що справедливого поділу в натурі не існує в природі, що ця затія –
чергова «замануха» для селян, нав’язана пройдисвітами від влади. Розв’язати
цю проблему можна тільки шляхом викупу паїв державою з наступною
передачею землі в оренду. Це якраз та перспектива, яку впродовж багатьох
років відстоює партія соціалістів. Перспектива, що, знімаючи багато проблем
землекористування, забезпечує консолідацію земель, дотримання сівозмін,
глибину технологій в аграрному секторі, розвиток суміжних виробництв і
соціальної сфери, зайнятість сільського і містечкового населення, збереження
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поселенської мережі і зміцнення державності. Не бачити цього можуть тільки
недруги держави.
Така перспектива знівелювала б іще одну загрозу, на яку звертає увагу
керівник відомства. Йдеться про невідповідність картографічної основи
земельного кадастру, зробленої з допомогою аерофотозйомки і карт,
одержаних з допомогою топографічних та інших традиційних методів.
Накладки, що виникають при цьому, передбачається виправляти до 2020
року. Неважко уявити, скільки за тим виникатиме конфліктів після початку
ринкового руху земельних ділянок, який безконечний простір створиться для
хабарництва у відповідних органах.
Непереконливо звучить теза про суть кризового менеджменту в
землевпорядкуванні. ЇЇ суть зводиться до розмежування земель, при якому
землі поза населеними пунктами відноситимуться до державних. Але ж вони,
судячи з нав’язуваної ідеї ринку, швидко і майже повністю стануть
приватними. Як же ми будемо рухатись «в Європу», ігноруючи
становлення місцевого самоврядування? Адже фінансово-бюджетною
основою його має бути саме земля. І не тільки в населених пунктах, а й та,
де закінчується юрисдикція однієї громади (її ради) і розпочинається
юрисдикція сусідньої. Ні одного метра землі поза контролем місцевих
громад не повинно бути. Тоді по-справжньому проявиться роль
самоврядування, і при контролі використання і збереження якості земель,
господарської ролі хазяїна, що живе на цій землі.
Поспіх, нахрапистість, непродуманість земельних реформувань в
новітній історії України уже принесли непоправну шкоду. Ще гірше буде,
якщо така тенденція збережеться. Її можна як завгодно маскувати
благозвучними нормами законів, гаслами про наміри тощо. Треба дивитися
в корінь проблеми. А він, як відомо, в землі. В чиїх руках вона буде, у
чиїй власності, тому належатиме і держава, і, очевидно, людина в ній.
Не забуваймо про цю істину!
15.05.12
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До ідеологічних принципів діяльності партії*
Особливості ідеологічної роботи повинні враховувати дві обставини:
- СПУ – непарламентська нині партія;
- присутній нав’язаний суспільству фактор причетності до політики
Партії Регіонів, фактор відповідальності за цю політику.
Статус непарламентської партії затруднює можливості присутності
партії в ЗМІ, але дає змогу вести критику всіх парламентських партій на
основі постійного аналізу їх діяльності у ВР в контексті виконання їхніх
передвиборних програм. В цьому відношенні особливо ефективною може
бути грамотна і стримана критика комуністів за їхнє «Вернем страну
народу» на тлі відповідних голосувань (обрання Голови ВР, прийняття
бюджету, відміна Постанови ВР про дозвіл уряду не виконувати соціальні
закони…). Для СПУ це важливо, бо результат КПУ на виборах
наполовину складається з голосів нашого електорату.
При формуванні суспільної думки не слід забувати, що соціальноекономічні фактори грають для того первинну роль. Якщо в цьому напрямку
розвиток держави іде успішно, то інші теми людей хвилюють менше. При
стагнації на перший план виходять суто ідеологічні фактори, причому
використовуються вони спекулятивно (історія, мова, національні пріоритети
тощо). Не випадково всі сучасні телешоу зосереджуються на цих темах,
які, між іншим, нічого корисного суспільству не дають.
Було б корисним в таких умовах повернутися до теми розвитку
кооперативного руху як важливого елементу програми соціалістів
(«Социализм – строй цивилизованных кооператоров». В.І.Ленін). Справа в
тому, що в умовах глобалізації і неминучої експансії країн «золотого
мільярда», Україну може врятувати тільки розвиток власного
виробництва, зменшення в обсягах ВВП експорту і імпорту, тим самим
від впливу емісійного долара, від кризи. Це якраз і передбачає розвиток
кооперації, мікрокредитування, створення виробничих осередків, що
дозволятимуть вирішувати низку проблем:
- самозайнятість;
- «прив’язка» людини до місця проживання, поліпшення її добробуту;
- створення середнього класу – середовища стабільності.
Не треба, щоб учасники кооперативного руху були членами партії.
Але, якщо СПУ пропагуватиме цей напрямок, якщо її активісти на місцях
самі долучаться до організації кооперативних зв’язків, вплив партії
зростатиме автоматично, знімаючи багато проблем самої партії,
фінансування зокрема.
Відповідні напрацювання у нас є, їх треба адаптувати до останніх змін
в суспільстві.
Серйозний напрям ідеологічної роботи пов'язаний із небезпекою
перетворення землі в товар. Ця тема у нас відпрацьована набагато краще,
ніж у інших партіях. Але роз’яснення, пропаганда, аналіз суспільних настроїв
партією здійснювались лише епізодично (в Хмельницькій і Київській
___________________

* Матеріал для газети соціалістів «Товариш»
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областях за участю В.Семенюк, О.Мороза, місцевих активістів).
Тут особливо проявляється вада партійної діяльності. Ідеологічну
роботу треба робити, а не розмовляти про її значення.
В тих областях і районах, де соціалісти є в радах, слід долучати
депутатів до висловлення їхніх позицій щодо загальнодержавних (отже, і
місцевих) інтересів, до підготовки і прийняття відповідних звернень до
парламенту, інших центральних органів влади. Такі акції не дуже
зобов’язують опонентів, тому їх легше забезпечити організаційно, але
ініціативу соціалістів з цього приводу можна переконливо висвітлювати
в місцевих ЗМІ. Предметом інтересів депутатів (і населення) тут може бути
земля, розвиток самоврядування, пенсійне законодавство, реформи
бюджетної системи, проблеми державних послуг населенню, особливо
щодо успадкування.
Ближчим часом розпочнеться кампанія щодо реформи адмінустрою.
Тут безконечний простір для агітаційно-пропагандистської роботи.
Минула виборча кампанія продемонструвала, що для людей
своєрідним Центром Зла стала влада і Партія Регіонів. Тінь від цього Центру
падає і на нас, її постійно наводять на соціалістів різноманітні
«опозиціонери», «патріоти» і «демократи». Цю «чорну мітку» треба
перевести на інших, що буде, по суті, справедливим, з точки зору історичної
правди.
Що дратує більшість людей? Безробіття, злидні, потреба платити за
все і вся, матеріальне розшарування населення. А звідки це розпочалося?
Тут навіть олігархів звинувачувати нічого, бо вони наслідок того,
чого добивалися ура-патріоти і псевдодемократи. Соціалісти ще на
початку 90-х наполягали розглядати Союзний договір як формулу
незалежності, щоб знати, що нам належить з активів, ресурсів, армії,
енергетичного комплексу. А під впливом «демократів» країну просто
розвалили, знищивши три чверті виробництв, особливо зв’язаних
технологічним кооперуванням.
Соціалісти пропонували проведення малої приватизації, найперше
у сфері послуг та місцевої промисловості. А спрацювала ідея «всі в один день
розбагатіють» внаслідок ваучеризації. І стоять за цим саме «демократи».
Сьогодні, де б ми не були в селах, владі (отже, рикошетом і нам)
дорікають за розвал колгоспів. Але соціалісти ініціювали прийнятий закон
«Про колективне сільськогосподарське підприємство», а «демократи»
добивалися їх ліквідації. Ліквідації однієї з основ соціалістичного ладу.
Боролись не за Україну, а проти суспільного устрою. І доборолись…
Сьогодні багато хто з інших партій протестує проти продажу земель,
а саме голосами «патріотів» і нинішніх «опозиціонерів» проведений
Земельний кодекс, який передбачає товарний статус землі. За нього,
зокрема, голосували разом з Б.Губським, Д.Табачником, С.Тігіпком,
С.Ківаловим та іншими прокучмістами і В.Костицький, Л.Кравчук,
В.Журавський, рухівці О.Гудима, В.Кириленко, Ю.Костенко, О.Кулик,
Г.Манчуленко, П.Мовчан, М.Ратушний, М.Кульчинський, О.Чорноволенко,
Т.Чорновіл, О.Тягнибок, профбос О.Стоян, «зелений» В.Кононов, демократ
О.Зарубінський, відомі В.Пинзеник, К.Ващук, Е.Гурвіц.
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Називаємо багато прізвищ, бо вони з різних місць і різних тепер
партій, а соціалісти заявляли: «Доки соціалісти в парламенті, земля
продаватись не буде!».
Розвал економіки, поява мільйонів злиднів і десятків супербагатих,
розвиток корупції – це продовження політики Кучми. Це, до речі,
результат і позиції комуністів, які підтримали його в 1994 році,
змовились у 1999, не брали участі в акції «Україна без Кучми»,
підтримували уряд Ю.Тимошенко, годили ПР, а тепер вдають із себе
опозиціонерів.
Популяризація цих фактів приводитиме людей до висновку про те,
хто винен у їхніх нинішніх бідах. І, звичайно, дистанціюватиме соціалістів
від винуватців, бо наша політика завжди була послідовною і соціально
зорієнтованою. Людям треба доносити (але робити це!) правду.
Поширення ідеології соціалістів та
розвиток регіональних структур
До партії завтра повинні прийти сьогоднішні школярі та загалом
молоді люди. Вони, як правило, газет не читають, на програми ТV дивляться
критично. Їхній простір інформації – ІНТЕРНЕТ. Тому це один з основних
напрямків ідеологічної (і не тільки) роботи.
Зробити сайт партії цікавим для молодих, створити зовні
позапартійний сайт, організувати сторінки в фейсбуці всім керівникам партії
і місцевим лідерам, створити цілу структуру з сотень блогерів, які
ненав’язливо
і
повсюдно
пропагуватимуть
ідею
соціальної
справедливості, прав людини, позиції СПУ в порівнянні з іншими – це одне
з наших завдань.
Першою, очевидно, з наступних політичних кампаній будуть вибори
Київського міського голови. Добитися перемоги нашого кандидата
нереально. Це зрозуміло. Але взяти 5% на свою підтримку можна. Так само
можна ввести і в склад міськради свою фракцію. Це передбачає серйозну
перебудову міської партійної організації, орієнтацію активістів, підбір
молодих амбіційних людей. Це, вважай, головне завдання для міському
партії.
Про присутність представників СПУ в популярних телешоу говорити
не варто. Це само собою зрозуміло. Якраз така присутність найбільше
забезпечила успіх «Свободи». Ми бачимо це завдання, будемо його
вирішувати.
16.11.12
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До закону про референдум
(короткий коментар)
Здійснення безпосередньої влади народом через референдум –
справжня ознака демократії. Не випадково в Конституції України це право
передбачене. Тим не менше сімнадцятий рік прийняття необхідного закону
зволікалося. І ось нарешті він з’явився. Тішитися тим чи тривожитися?
Схиляємося до другого, маючи на те багато підстав.
На недавній телепрограмі у Шустера не вдалося це питання
обговорити по суті. Завадила присутність на передачі популістів (прізвищ
згадувати не варто), які використовують будь-яку можливість
продемонструвати свою «турботу» про народ, забуваючи про тему передачі.
А вона якраз – спосіб про народ потурбуватися. Або ж не про народ.
У доповіді міністра юстиції О.Лавриновича, у його коментарях кілька
разів використовувався аргумент на зразок: «… це ж добре, що ми даємо
народу інструмент для реалізації його владних повноважень». Цю ж
думку висловлював і молодий комуніст, очевидно, не маючи змоги говорити
інакше, бо за закон проголосували одностайно всі комуністи-депутати. А
даремно, бо в контексті гасла «Вернем страну народу» закон про референдум
необхідний, але на основі цього закону можна заявляти про протилежний
намір – відібрати країну.
Свого часу з групою народних депутатів першого скликання ми
знайомилися з досвідом утвердження демократії в Швейцарії. Там є чому
повчитися, бо цей досвід набувався впродовж семи століть. Не випадково на
згадану телепередачу Савік Шустер запросив і представника цієї справді
демократичної країни. Сидячи поруч, ми обмінювалися репліками, і в його
виступі теж прозвучала думка: користуватися референдумом необхідно
починати з місць. Для цього, в першу чергу, слід прийняти закон про
місцеві референдуми і послідовно їх впроваджувати, бо предметом таких
референдумів мають бути абсолютно конкретні справи, що турбують людей,
їхню думку зобов’язана враховувати і втілювати влада. Питання
благоустрою, забудови, використання природних ресурсів тощо. Навіть
витрачання бюджетних коштів можуть (і повинні) вирішувати безпосередньо
люди. Такого закону немає. Чому? Тому що в багатьох випадках він
поставить владу, найперше виконавчу, під контроль громад, тому з цим
законом, схоже, влада поспішати не буде.
А ось поставити народ під контроль влади, поставити повністю і
остаточно – це ідея-фікс багатьох режимів. Український – не виняток.
Відповідно підготовлений закон про Всеукраїнський референдум –
найкращий для того інструмент. Продемонструємо це кількома аргументами,
навіть
не
згадуючи
про
винятково
нерегламентний,
отже,
антиконституційний порядок прийняття закону, про ігнорування всіх
(більше тисячі, кажуть депутати) поправок до закону. До речі, це одне
зобов’язує Конституційний Суд визнати закон неконституційним. Правда,
дуже сумніваюсь, що спеціальний орган влади згадає, що він стоїть на
захисті Конституції. А розробники закону просто забули, що є КС і його
повноваження щодо деяких «референдумних» питань передбачені в
297

Основному Законі. «Професіонали», так би мовити, працювали над його
текстом. Такі ж і голосували.
Отже. Першим, по суті, пунктом (ст.3.3.) закону є норма про
Конституційний референдум: схвалення нової редакції Основного Закону,
внесення змін, скасування, втрата чинності чи визнання нечинним закону про
внесення змін… Придумати таке може тільки або неадекватна людина,
або зловмисник. Ясно, що зроблено це з умислом, бо ця норма безмежна, під
неї можна підвести будь-що, а оздобивши питання «цукерочкою» на зразок
скасування депутатської недоторканості чи скорочення чисельності
парламенту, одержати більше ніж стовідсоткову підтримку населення.
Це вже було в 2000 році.
Таким же предметом референдуму передбачені і звичайні закони. Це
обурює. Не міг же не знати, не мав права не знати законодавець, що між
безпосередньою і представницькою формою влади конкуренцію
створювати не можна! Вони можуть лише доповнювати одна одну. Навіщо
ж тоді в державі створюється представницький від народу орган –
парламент? Може, у ініціаторів розрахунок ведеться на ставлення людей до
нинішнього специфічного парламенту? Так він же вічно таким не буде. Але
ж закон діятиме, і жодна, неприйнятна режиму новація, навіть проведена
через гостру дискусію в парламенті, не буде втілена в життя. Її відповідно
«подадуть» і скасують.
Референдумом не можна писати закон чи його приймати. Це абсурд,
що випливає з нав’язаних залежному Конституційному Суду висновків.
Предмет референдуму – проблема і ставлення до неї, конкретної, зведене до
відповідей «так» або «ні». З’ясувавши, таким чином, волю народу, депутати
зобов’язані відобразити її у формі закону. Це професійна (принаймні має
бути такою) робота, інакше людям завжди нав’язуватиметься «кіт у мішку»,
коли за пропагандою від влади ховатиметься часто підступний інтерес її
окремих представників.
Ті, хто голосував за закон, ніби не помітили ще одну недоречність.
Брати участь у референдумі мають право громадяни від 18 і більше років. Це
правильно. Але закон писати (що інакше законодавча ініціатива?) мають
лише громадяни, котрим виповнився 21рік. Так визначає Конституція. Що ж
вище – закон чи Конституція? Риторичне запитання.
Багато нюансів документу в коментарі пропускаємо, хоч вони
дискусійні. Але безспірні речі згадаємо.
В ст.28.1 при ініціюванні референдуму народом передбачено видання
необхідного Указу Президента. Це право чи обов’язок? Тут не повинно
залишатись місця для суб’єктивізму, і це слід відобразити в законі.
Якість і глибина рішення на референдумі залежить від створених для
того умов. Одна з них – термін від указу до дня голосування. 50 днів для
того – насмішка, тим паче для питань, що мають загальносуспільне
значення.
Хто рахуватиме голоси? Комісії, створені владою. Далі
продовжувати не варто: в Україні унікальний досвід фальшування.
Не кращий і інший варіант. Процедура тут просто дублює горезвісний
виборчий закон. І термін 50 днів знаходить своє пояснення. Скажімо, йдуть
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вибори до парламенту, трьохмісячна кампанія. В цей час влада організовує
потрібну ініціативу і вибори та референдум (ст.44) суміщаються. Виборчі
комісії стають і комісіями референдуму. Як вони формуються, пояснювати не
треба.
А як вводити, скажімо, рішення референдуму про відміну якогось
закону? Він застосовувався, припустимо, тривалий час. В цей період
сформувалися правовідносини, видано десятки чи сотні підзаконних
нормативних актів. Ст.95 визначає: закон вводиться з першого дня
оголошення підсумків референдуму. А що робити з усим, що було в сфері дії
закону? Ясно, в законі про референдум потрібно передбачити необхідність
прийняття у певний строк закону про прядок введення в дію рішення
референдуму. Ми ж мали недолугу практику урядового декретування за
ініціативою Л.Кучми. До цих пір деякі декрети – «закони навиворіт» – не
замінені нормальними законами.
Зішлюсь на ще одну пастку, яка означає: в Україні не
передбачається проведення жодного референдуму за народною
ініціативою, якщо зміст його хоч трохи зачіпає інтереси влади, зокрема
Президента. Причому ефективність такої пастки уже підтверджена
попередньою практикою. Йдеться про порядок фінансування референдуму.
Про незрозумілий «фонд ініціаторів» промовчимо. «Откуда дровишки?» –
запитання поставив іще М.Некрасов. Мова про бюджетне фінансування. Для
цього документ, уже підписаний Президентом, передбачає прийняття
закону про зміни закону про бюджет. Хто вирішує це питання? Більшість у
парламенті. Кому вона фактично підпорядкована? Знаємо. Чи проголосує
вона за виділення коштів, якщо ініціатива «не та»? Ніколи.
От і вся суть інструменту для «народного волевиявлення».
Прийнятий закон – ще один спосіб узурпації влади. І в процедурі
ухвалення, і в його змісті. Підозри, що висловлюються фахівцями стосовно
прийняття такого документа, мають усі підстави. Закон зорієнтований на
зміну важливих конституційних положень і одержання переваг виконавчої
влади, Президента.
Це шлях до диктатури.
01.12.12
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До Концепції
змін щодо місцевого самоврядування*
(зауваження та пропозиції)
1. Добре, що такий проект є. Це хороша база для вироблення
остаточного документу. Концепція, правда, ширша змістом за завдання –
пропозиції до відповідних конституційних норм. Напевне, автори керувались
потребою обґрунтування своїх пропозицій.
2. Вважаю, що при внесенні змін до Конституції треба знайти
оптимальне співвідношення між нормами законів і Основного Закону,
щоб зайве не деталізувати останній і передбачити можливість майбутніх
вдосконалень на підставі практики, не чіпаючи Конституцію. Зокрема, це
стосується останніх рядків на ст.3.
3. Частину I можна скоротити редагуванням, щоб не повторювати
очевидні речі. Наприклад, нащо згадувати (ст.1) про незмінність критичного
ставлення населення до органів самоврядування. Які органи, які
повноваження і здатність їх – таке і ставлення. Воно не могло змінитись за
20 років.
Те ж саме стосується висновку (ст.3) про нездатність (на час аналізу)
територіальних громад виконувати завдання щодо ефективного і
відповідального управління питаннями місцевого значення. В тому нічого
нового немає. Але, скажімо, обсяг якихось завдань доводився і виконувався в
існуючих умовах (подрібнення громад, браку коштів і т.д.). Ким
виконувався? Адміністраціями. Звідки там працівники? З місцевих громад.
Ці працівники звикли і будуть дивитися «догори» замість того, щоб опустити
очі до проблем громади. Треба просто підпорядковувати їх радам, при
потребі замінити інертних. І тоді існуючі недоліки відноситимуться до сфери
відповідальності представницьких органів, які поступово набиратимуть вагу,
а виборці думатимуть, за кого голосувати, братимуть на себе
відповідальність.
Не біймося бути неделікатними. Місцеві держадміністрації (крім
обласних) треба ліквідувати. Тоді легше буде вирішувати і проблему
взаємодії державної влади і самоврядування, оптимізацію взаємодії
(ст.4).Тоді з’явиться і прийнятний рівень муніципально-правової культури. І
відбудеться становлення ефективної системи місцевого самоврядування,
відокремленого від системи державної влади. Це становлення не могло
відбуватися в умовах прямого адміністрування.
4. Повністю треба погодитись з висновками про економічну основу
муніципальної влади (ст.4). Але проблема не в недоліках муніципального
управління матеріально-фінансовими ресурсами, а в їх недостачі.
Напевне, згадка про потребу необхідних гарантій у цьому відношенні мало
що дає, бо гарантії можна написати, а ресурсів не буде. Проте надіятись
можна, що при відсутності вертикалі влади розкрадати ресурси будуть
менше, а згодом не будуть зовсім.
________________________

* Надіслано керівництву ВР в період розгляду концепції.
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Щоб прискорити ідеальний (умовно) результат, варто було б
передбачити в концепції (в законах і на практиці) запровадження
прозорості руху коштів (і не лише) з допомогою Інтернету і надання
інформації про їх використання в режимі живого часу для кожного.
Методика така є.
В Конституції з цього приводу можна хіба що записати (приблизно):
«…забезпечуючи повний контроль громадськості за використанням
бюджетних та інших коштів на місцеві потреби».
5. При визначенні мети (ст.5) абсолютно вірно ставиться завдання
підконтрольності органів місцевого самоврядування громадам.
Але в «шляхах і способах» кілька разів виникає тема контролю з боку
виконавчої влади за органами місцевого самоврядування. Це суперечить меті,
по-перше. По-друге, треба замінити вислів «з боку виконавчої влади» на «з
боку держави». Адже виконавча влада має різні ланки і окремі «вертикалі»,
а держава може або створити відповідний орган, або (що краще) доручити
цю справу обласним адміністраціям, позбавивши їх багатьох інших нинішніх
повноважень.
6. В кількох місцях тексту акуратно робляться акценти на темі
спроможності. Виникає підозра, що автори вже визначились з шляхами
забезпечення цієї потреби через укрупнення громад і районів. Не
заперечуючи в принципі подібної перспективи, не роблю відкриття стосовно
того, що, з точки зору надання владних (державних) послуг окремому
індивіду, вони за обсягами залишаться тими же і при укрупненні громад.
Мабуть, до цієї проблеми слід підходити з двох боків: обережно з
адмінреформою і рішуче з повноваженнями рад. Тоді об’єктивно
вирізниться суть і масштаби реформи, буде менше помилок.
7. На ст.7 (другий абзац) треба передбачити недопустимість
конкуренції повноважень. Як принцип. Закони будуть вдосконалюватись,
знімаючи існуючу ваду.
8. Там же, в п’ятому абзаці – в тексті Конституції не слід вводити
ризиковані (або тимчасові) норми про базовий перелік форм
безпосередньої демократії. В Конституції повинна бути згадка про них і
відсилка на закон, бо хтозна, що стане базовою формою через 5-10 років.
9. На мій погляд, староста має бути все-таки представником органу
самоврядування, а не органом самоорганізації. Можливо, навіть
призначений радою… Треба ще подумати.
10. Сумнівна все-таки пропозиція про право міськрад визначати долю
районних рад. Сьогодні можна знайти багато прикладів того, що ця новація в
Києві та в інших містах лише спростила умови для лобіювання витрат
бюджету за принципом «відкатів» і грабунку бюджету, віддалила громади від
можливостей контролю за діяльністю рад.
11. Ліквідація принципу підзвітності адміністрацій радам – правильне
рішення, але при умові ліквідації РДА і зміні функцій ОДА.
12. В останньому абзаці п.3 треба передбачити легітимний механізм
визначення думки громади.
13. Було б корисним передбачити в концепції (можливо, лише в
Законі) право вето громади на рішення місцевої влади відповідного рівня,
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якщо це рішення стосується погіршення життєдіяльності відповідної ж
території. І передбачити базу для такого вето – приблизно 30% підписів
членів громади (двору, мікрорайону, району, міста тощо).
Прошу вибачити за недосконалу редакцію пропозицій – було обмаль
часу.
20.02.13
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Из интервью изданию «Новости Украины»
− Александр Александрович, гордитесь ли Вы сегодня
украинским парламентаризмом? Почему он превратился в то, что мы
наблюдаем сегодня?
В 1997 или 1998 году президент Кучма издал указ о присвоении мне
ордена, от которого я отказался и пояснил, что в нынешнее время, когда
люди живут плохо, а то, что необходимо для страны, не делается, кому-либо
из представителей власти давать награды аморально, это у людей вызывает
понятное осуждение. С того времени жизнь к лучшему не изменилась.
Поэтому гордиться сегодня политиками могут разве что нездоровые люди.
Гордиться нечем. Гордиться можно только тогда, когда есть осознанная
цель, и идя к этой цели, происходят определенные сдвиги, и есть
конкретные люди, от которых это зависит. Это та политика, которая
может вызывать уважение. Поскольку у нас сегодня даже не
сформулирована цель строительства украинского государства, в том
смысле, который бы наилучшим образом отвечал интересам общества,
интересам конкретного человека, то и про политику можно говорить только
как про элемент государства, и не больше. Есть президент, есть
правительство,
есть
парламент,
есть
ведомства,
министерства,
прокуратура…, есть внешние признаки государственности, но, с точки
зрения интересов конкретного человека и с точки зрения оценки ситуации в
Украине со стороны международного сообщества, говорить о каких-то
сдвигах, которые сегодня можно рассматривать как основание для одобрения
деятельности политиков, к сожалению, не приходится. Яркий пример
нынешней ситуации — это парламент и то, что в нем творится. Вот вам
первая демонстрация того, что сегодня представляет собой украинская
политика. Я не обвиняю тех, кто называет себя оппозицией. Во-первых, они с
провластными одинаковы, а во-вторых, им сейчас больше нужен процесс,
чем результат, потому что они не знают, какой результат вообще нужен.
Если считать результатом желание того или другого стать президентом через
два года, то это, с точки зрения общества, нелогично, неперспективно и
нечестно. Ситуация в парламенте антураж политических действий структур
власти и их представителей, но, по сути, самой политики нет –
государственной политики, которая отстаивает интересы Украины. Очень
прискорбно, что это так, и я в ответ на ваш вопрос говорю, что, к сожалению,
гордиться пока нечем.
− Скажите, пожалуйста, во что сегодня превратился украинский
парламент и будет ли он и дальше работать?
Начиная с прошлого созыва (и теперь это продолжается) парламент
как будто бы становится лишним. Его предназначение, с одной стороны,
чтобы юридически оформить то, что предлагается исполнительной властью,
а с другой стороны, чтобы противопоставить, когда нужно, свою позицию
позиции исполнительной власти. Парламентские дискуссии сегодня не
способствуют решению ключевого вопроса для Украины – построения здесь
экономики, достаточной для того, чтобы защититься от внешнего влияния и
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влияния мирового кризиса. Абсолютная ориентация экономики на
экспортные возможности некоторых отраслей и тех, кто их представляет,
также абсолютная ориентация внешней экономической политики на
импорт тех товаров, которые должны были бы производиться в
Украине, но не производятся. Еще одна особенность состоит в том, что
власть сегодня осуществляют те, кто как раз и заинтересован в
сохранении такой ситуации. А это означает, что любое колебание на
мировом рынке (а основанием для такого колебания есть использование
эмиссионного, совершенно пустого доллара для экономических расчетов)
ставит в крайне угрожающую ситуацию украинскую экономику –
украинских производителей, а тем более потребителей. Сегодня нет
осмысленной линии государственной власти на выход из сложившейся
ситуации, а он, безусловно, должен быть в развитии народно-хозяйственного
комплекса, который должен учитывать вызовы мирового рынка через
экспортно-импортную политику и быть способным защитить интересы
работающих в Украине. И кроме этого, чтобы этот комплекс был способен и
имел потребность приобрести продукцию металлургии, энергетики, химии,
развивать потом на этой основе машиностроение – то, что необходимо
экономике великой державы. А сегодня получается, что те, кто
приспособился к мировому рынку, к интересам развитых стран через
возможности присвоенных предприятий, они и власть у нас осуществляют.
Поэтому здесь перспективы я, к сожалению, не вижу.
Что касается того, как Украина выглядит в мировом процессе. У нас в
начале 90-х годов, особенно из уст национал-патриотов звучала такая тема:
мы перейдем на рыночный метод развития хозяйства (боялись употреблять
слово – на капиталистический метод) – и сразу настанет хорошая жизнь: и
зарплаты, и все остальное. Сегодня это ярко звучит в словах Яценюка: мы за
европейский выбор, мы за подписание договора, потому что мы тоже хотим,
чтобы наши люди жили лучше и т.д. А кто ему сказал, что так будет?
Сегодня существует экономика «золотого миллиарда», это центр мировой
капиталистической системы. Они для себя в свое время создали условия для
экономического сотрудничества, отрегулировали эти условия. Мы им
нужны такие, какие мы есть сегодня, – сырьевой придаток. Это новая
форма колониальный взаимоотношений, и, если мы хотим выйти из этих
взаимоотношений и иметь какую-то перспективу, чтобы и у нас люди
получали достойную зарплату, надо у себя строить основу. Еще 15 лет назад
партия, которую я возглавлял, мы на то время шли под лозунгами
«Построить Европу в Украине». Это не определение чисто географическое.
Это социально-политическое определение здесь, в Украине: и
демократическое правление, и системность в преобразованиях, и многое
другое. Иначе мы становимся колониальным придатком у развитых стран, и
называется это – капитализм периферии, который никаких перспектив
для самой страны не дает. Посмотрите, в 60-х годах и немного позже
разрушилась колониальная система, которая напрямую использовала
территории
известных
стран.
По-новому
начали
выстраиваться
взаимоотношения в производстве, в формах собственности, в торговле. По
образцу капиталистических стран. Разве они стали такие, как метрополии?
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Вовсе нет, просто изменилась форма эксплуатации возможностей этих стран.
Изменилась форма колониализма, но суть его осталась прежней.
− Александр Александрович, глядя на нынешнюю ситуацию в
парламенте и украинской политике, в принципе, народ Украины
оказался в таком положении, в каком, как мне кажется, раньше не был,
то есть, во-первых, большинство людей недовольны властью и так же
точно большинство людей не удовлетворяет и оппозиция, они ей не
доверяют. Скажите, возможен ли, по Вашему мнению, новый Майдан в
связи с этим, и вообще, как Вы можете спрогнозировать сложившуюся
ситуацию?
Многие задают такой вопрос, не задумываясь о том, что это за
Майдан был. Ющенко поспешил назвать это революцией и даже присвоил
звания героев революции. Даже мне прислали по почте документ, который
утверждал меня в таком статусе. Майдан — гражданское движение,
движение народа к свободе, и причиной такого движения было все то, что
препятствовало такому желанию. Движение началось с акции «Украина без
Кучмы». Это не было движение за Ющенко. Например, мне ни разу на
Майдане не приходилось выкрикивать «Ющенко!» в его поддержку, потому
что в персональном контексте речь шла о том, чтобы не допустить Кучму на
третий срок.
Сегодняшняя ситуация отражает те тенденции, которые являются
следствием влияния олигархических сил на политику, она защищает их
интересы, инструменты державы используются только для защиты интересов
крупного капитала. Вот что у нас и происходит. Так было и раньше, вызвав
возмущение граждан. Но разве теперь причин возмущения меньше?
− Несмотря
на
определенную
политическую
окраску
действующей власти, в принципе, можно сказать, что она уже давно
унаследовала тактику внешнеполитической многовекторности. Как Вы
думаете, не является ли это уже какой-то исторической кармой для
нашей страны?
Хороший вопрос. Мы уже много веков отстаиваем государственность,
независимость Украины, всегда ориентируясь на ситуацию «под чье-то
крыло». Вспомните Мазепу с Карлом, отношения то с Москвой, то с
Варшавой, то с султаном, а то и под Гитлера подстраивались – мол тогда
будем независимы. И сегодня снова продолжается – на Запад или на Восток.
Я еще лет 18 назад неоднократно повторял, что нам не надо ни на запад, ни
на восток, нам надо двигаться вверх, а для этого там, где наши
интересы, их надо защищать. Сегодня идет дискуссия относительно
газовой трубы. Я слышал, как один из национально-встревоженных людей у
Шустера договорился до того, что труба – это признак нашей независимости.
Ну если признак независимости труба, то и независимости – труба. Еще
лет 10 назад, будучи в парламенте, я вносил предложение – консорциум на
равных условиях. Добытчик газа, транзитная сетка – страна-транзитер и
потребители пусть создадут консорциум. И все. В конце концов, труба – это
инженерное сооружение. А относительно того, какой тариф за прокачку,
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какие другие условия – это все уже политика, это экономическое
сотрудничество. Причем здесь независимость?
А мы сегодня в военном отношении независимы? Чем мы можем
гарантировать безопасность людей? У нас самолеты старые,
несовременные и без топлива. Разве мы об этом не знаем? Мы способны
выпускать самые современные ракеты, я был на заводе в Днепропетровске,
но мы пока еще ни одной ракеты себе не купили. Мы выпускаем самые
лучшие в мире танки и ни одного танка не купили за 20 с лишним лет.
Тогда возникает вопрос: а есть у нас гарантии, с точки зрения военной
защищенности? О других вещах и говорить не будем. В энергетике то же
самое. Даже собственно в политике мы сегодня видим, что все это просто
отображение упомянутой ситуации. Кто какой независимости хочет?
Олигарх, который сидит на газовой трубе и спорит с другим олигархом,
будучи отягощенный властью, через экран ТВ бьет себя в грудь, мол он
патриот или она патриот. В конце концов, мы понимаем, что за этим стоит
личный доступ к трубе через систему отката и других преступных
методов, чтобы обогатиться. Так люди не верят таким политикам, и поэтому
надеяться на то, что они поднимутся, и придет кто-то другой, и будет
действовать по-другому… У меня в этом большие сомнения. Пока.
− Мы сейчас видим, что украинский политикум активно
готовится к 2015 году. Кого бы Вы могли назвать основными игроками
на президентских выборах и, если можете, охарактеризуйте, каковы их
шансы?
Я думаю, что среди фигурантов преимущество сегодня у
действующего президента, потому что у него реальная власть в руках. Ему
оппонируют известные фигуранты, которые, у меня есть такое подозрения,
не договарятся ни о чем. Толку не будет. Даже если они и объединятся, все
равно нет никакой гарантии. В такой ситуации должен появиться кто-то
третий, кто скажет обычные, простые вещи, которые могут быть
доступными для людей, которые касаются интересов каждого, развития
экономики в частности. Произойдет это или нет, трудно сказать. Я сейчас не
готов делать прогнозы. У меня на днях брали интервью и спросили, кто
больше боится выхода из тюрьмы Юлии Тимошенко. Я не считаю, что она
могла бы значительно повлиять на конфигурацию кампании, потому что
люди видели, как она одна «працює». Но думаю, что и те, и другие не хотят,
чтобы она вышла из тюрьмы, потому что в таком случае несколько
меняются расклады. Обратите внимание: лишили депутатских полномочий
Власенко. Правильно, неправильно – отдельная тема. Но почему за день до
лишения его депутатских полномочий Турчинов уже внес кандидатуру, через
день принята присяга? К кому этот вопрос – к власти, или к Турчинову, или к
тем, кто называет себя оппозицией? И все дружно подняли на щит имя
Юлии Тимошенко, будучи спокойными, потому что она сидит в тюрьме
и не будет принимать участия в избирательной кампании. Грустно
говорить об этом, но так оно и есть, здесь ничего нового нет.
− Вы долгое время наблюдаете за украинской элитой, за ее
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развитием, обновлением. В последнее время складывается такое
ощущение, что, как говорил известный сатирик Михаил Задорнов, что
один – умный, а все вместе – толпа дураков. Не складывается ли и у вас
такое впечатление?
Ну, комментировать сатирика я не буду, тут и без Задорнова есть что
спросить. В украинской политике людей с головой хватает, правда. Нет
осмысленности в самой политике. У меня были постоянные конфликты с
Кучмой, и только под моим давлением принимались основы внутренней и
внешней политики, чтобы была понятна линия государства – куда мы
двигаемся, чего мы хотим. Это обязанность парламента. А то получается, что
во время избирательной кампании бьют себя в грудь и говорят, что «мы
против продажи земли». Яценюк сказал об этом во Львове, но он дальше
продолжил: «До того времени, пока мы не примем закон, который все это
регулирует». Ну так у нас по приватизации уже есть законы, и мы видим,
как они работают. Тягныбок, слово в слово повторяя программу
Социалистической партии и те тезисы, которые были написаны более 20
лет назад, сегодня отстаивает свою политику. Подожди, Олег, а кто
проголосовал за кодекс, который предусматривает продажу земли? Так
ты же и проголосовал. Так скажи, что сделал ошибку, проголосовав за то, что
можно продавать землю, а теперь убедился еще больше, в том, что этого
допускать нельзя. Поэтому давать сегодня оценку отдельным политикам или
представителям, условно говоря, политической элиты я бы не стал, потому
что если бы была осмысленная линия, которая бы объединяла общество
и заставляла власть даже с разными убеждениями действовать
соответствующим образом в интересах Украины, тогда можно было бы
говорить о том, кто лучше себя проявляет в этом отношении, а кто хуже.
− Что бы Вы посоветовали нынешнему парламенту, чтобы
нашими народными депутатами можно было гордиться?
Нужно просто сделать, чтобы он был парламентом, и все.
Законодательный орган не может действовать в угоду кому-то. Ясно, что
это не 1 и не 2 созыв, я каждый день приезжал домой не раньше полуночи.
Но я знал все документы, которые идут на рассмотрение, я читал все
варианты, знал, что скажет тот, кто поднял руку в зале, в том или ином
контексте относительно того или иного вопроса. Можно было убеждать
людей, собираться фракциями, встречаться с отдельными людьми, говорить:
«Вот ты предлагаешь такую вещь. Что будет вследствие этого?» - и можно
было изменить мнение. Если в депутатском корпусе есть те, кто
действительно думает о стране, кто имеет свои убеждения, то надо
использовать их мнение, прежде изучить его. А если депутат знает, что его
мнение ничего не стоит и уже принято решение, как голосовать, то это
унизительно и для парламента, и для страны.
27.03.13
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− Александр Александрович, можно ли назвать легитимным
пленарное заседание парламента, проведенное 4 апреля на Банковой*?
Чем нынешняя ситуация отличается от положения дел в парламенте в
январе-феврале
2000-го
года,
так
называемого
"бархатного
переворота"?
Коли свого часу залежні від президента Л.Кучми депутати пішли на
засідання в «Український дім», щоб забезпечити переворот в керівництві ВР
(до речі, рушійною силою там були «патріоти», представники яких
сьогодні протестують в опозиції), Верховна Рада ухвалила зміни в
регламенті. Регламент, крім того, тепер ухвалюється законом. Змінами
передбачено, що засідання парламенту проводиться в залі ВР. Цією
нормою слід і керуватись.
Відсилка в регламенті на можливість проводити засідання в інших
місцях (при ухваленні такого рішення більшістю) передбачала потребу
присутності вищого законодавчого органу, як інституту влади в
загальнодержавних акціях, наприклад при інаугурації президента, скажімо, в
палаці культури «Україна».
Однак, і рішення такого змісту спочатку треба приймати не де-небудь,
а у сесійному залі, щоб воно було легітимним.
Відмінність же подібної ситуації 2000-го року від нинішньої полягає в
тому, що тоді президент Л.Кучма нелегітимними діями намагався посилити
свій вплив на ВР. Для того таким маневром створив слухняну більшість.
Дивідендів це йому не дало, і референдум, організований ним через два
місяці після того, в парламенті не «пройшов».
Сьогодні пропрезидентська більшість, маючи достатній вплив, хоче
нейтралізувати дії своїх конкурентів з опозиції.
Не думаю, що саме такий спосіб може бути ефективним.
Зрозуміло, що нинішнє керівництво парламенту діє за обставинами,
що склалися не з його ініціативи. Але йти на роздільне засідання не можна.
Законодавчий орган єдиний, не зважаючи на його внутрішні протиріччя, та
й сформований він на основі спільної змови між тими, хто відносить себе
до різних таборів, себто на основі закону про вибори. Бачимо спробу
«зняти» привнесені обставини, врахувавши допущені тактичні «проколи» на
початку нинішньої сесії.
Зробити це можна, поставивши, наприклад, на розгляд питання про
засади внутрішньої і зовнішньої політики України. Це не право, а
конституційний обов’язок парламенту. Нехай при розгляді цього питання (а
воно стосується і економіки, і соціальної сфери, і системи влади, і східнозахідного вибору…) представники різних фракцій відстоюють свою позицію.
Аби виборці бачили за кого вони голосували (не виключаю, що позиції тих,
що відносять себе до влади і до опозиції зійдуться, бо вони однакові.
Принаймні реальна політика впродовж останніх 6-ти років те підтверджує).
______________________

* Засідання в складі 244 депутатів – членів фракцій ПР і КПУ проведено в
приміщенні комітетів ВРУ на вул Банковій, 6-8, оскільки опозиція зривала роботу в
сесійному залі. Вищий адмінсуд за поданням М.Катеринчука визнав це засідання
законним. В принципі йдеться про порушення Закону про регламент, тому розглядати
подання депутата повинен був КС.
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Виявиться, що все те, що спостерігаємо сьогодні, – форми боротьби за
владу. Всього лиш.
Не зайвим було б саме в цей час Президенту звернутися через
сесійний зал до народу України зі своїм посланням. Думаю, це і для нього
шанс, і спосіб втихомирити тих, хто за своєю зовні бурхливою діяльністю не
бачить байдужості народу до демонстрованої політичної боротьби.
Людей ця боротьба цікавить мало, вона стосується не їх інтересів.
− Как Вы считаете, почему так сервильно себя ведет КПУ? Ведь
должности, которые она в нынешнем составе правительства
контролирует, все же довольно малозначительны, ни одного министра, а
ее программные обещания ПР не собирается выполнять...
КПУ залежна від влади, в тому вся особливість її поведінки.
Програмні обіцянки комуністів були креативними, гучними, відображали
настрої населення. Але вони були нездійсненними. Це знали всі. Найперше –
комуністи.
− Какая перспектива у нынешнего кризиса, и кто, на ваш взгляд,
его педалирует? Понимает ли президент последствия разрыва с
политикой, проводимой на основе легитимности?
Нелегітимний крен, зроблений 4 квітня, напевне, можна виправити
переголосуванням прийнятих рішень у сесійному залі. Можливо, на це
зроблений розрахунок, не знаю.
У нас уже є приклади користування нелегітимно прийнятими
законами, Земельним кодексом, зокрема. Про це і подібні речі можна
говорити багато. Важливо інше: в Україні не закон працює, а вказівка
начальства, влади. Закон використовується вибірково, як інструмент
тримання в покорі тих, хто з владою не згоден. Так було і в попередні роки,
при інших владних режимах.
І так буде до тих пір, поки не зміниться вся система влади. За таку
зміну СПУ боролася весь час, події 2004 року, зміни в Конституції – зовнішні
наслідки
тієї
боротьби.
Шельмування
соціалістів
колишніми
нашоукраїнцями і білосердечними в змові з нинішніми владними
бізнесовими партіями не випадкове. Вони проти демократії,
європейської моделі управління. Їхня ж сьогоднішня боротьба – це
боротьба за владу. І щоб лишилося все, як нині. Не за дію закону як такого,
не за права людей спостерігається боротьба. Нинішня система влади,
присутність у ній – це доступ до ресурсів, капіталів, бюджетних коштів… Те,
що пропонують соціалісти, і владу, і опозицію не влаштовує, а між собою
вони, по великому рахунку, в змові.
Саме тому соціалісти не в парламенті. Поки що.
− По Вашему мнению, имел ли Конституционный Суд право
отменять редакцию Конституции, вступившую в действие 1 января 2006
года?
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Ні, права такого КС не мав. Він може робити висновки щодо
законів, може тлумачити норми Конституції, але змінювати зміст
Конституції не має права.
Допущений злочин, який легко «проковтнув» парламент.
− Нынешнюю Конституцию тоже нельзя назвать такой, которая
откровенно развязывает президенту руки – она скорее нивелирует
Кабмин. Ваше мнение?
Питання спірне, бо на «нівелювання» КМ є багато причин.
А президент за нинішніми нормами Основного закону має повністю
розв’язані руки. Чи радий він тепер з того, його б запитати.
− Что, по Вашему мнению, неправильно делает нынешняя
оппозиция – ведь на ее последних акциях по-прежнему не наблюдается
той критической массы участников, которая заставила бы власть
нервничать?
Опозиція робить те, на що здатна. Вона, за невеликими
винятками, одне й те ж, що і влада. Можливості влади її цікавлять, але
людям те байдуже. Тому і акції «бідні» змістом.
І «попередники», коли «Вона працювала», і нинішні владці подібні як
близнята. Політикою, діями, наслідками. А людям живеться гірше, ціни і
тарифи зростають, роботи немає, хабарництво процвітає… Люди не вірять
поводирям опозиції, не вірять владі. Не вірять…собі.
− В ЕС по-прежнему сильна та группа, которая, невзирая на
явные, демонстративные антидемократические шаги нашей власти,
намерена авансом подписать ассоциацию с Украиной. Попытка
дискредитировать законодательную власть - не обрушит ли она позиции
этой группы в европейской политике?
Небезпеки великої немає, ризику для ЄС ніякого. По великому
рахунку, підписання документу про асоціацію нічим ЄС не загрожує, а
Україні ніяких переваг не дає. Це – жест, політична гра.
Сьогодні вся Банківська гриміла молодими голосами: «Ми за
Європу!.. Хочемо стипендію в 500 євро! Хочемо одержувати міцні знання в
європейських ВУЗах!..» І тому подібне… Приблизно так звучало. Не має
значення, хто запросив молодих людей, бо й під протилежними прапорами
гасла ті ж. І на мітингах опозиціонерів так само.
Тільки… А хто вам, хлопці, сказав, що після вступу в асоціацію
ваші гасла стануть дійсністю?
Так, підписувати треба, вибираючи орієнтир. Але будувати
європейське життя треба самим. Тут, не в Західній Європі.
− Ваш прогноз - чем завершится нынешний парламентский
кризис?
Нічим. Поки ще ліс шумить верхівками.
04.04.13
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Вітання читачам «Товариша», користувачам Інтернету.
Дорогі друзі!
Вітаймо одне одного з найбільшим святом – Днем Перемоги!
Від вікопомного 9-го Травня відстань величезна, особливо якщо
користуватися часовими масштабами життя людини.
Кілька років тому, відзначаючи ювілейну дату закінчення середньої
школи, я привіз до неї гарну яблуньку. Запасливий водій Петро Павлович
дістав із багажника саперну лопатку. Поки я копав ямку, підійшли
однокласники і гурт нинішніх школярів.
- Де ти взяв цю лопатку? Що не знайшлося більшої? – пожартував
один з моїх однокласників.
- Та я звик до цієї. Вона у мене ще з фронту, – відповів жартом на
жарт.
Мої ровесники розсміялися. А школярі… Вони сприйняли сказане
реальністю. Для них війна – це неймовірно далека історія, і ті, хто знає її
ближче від них, теж поза межею їхнього сприйняття.
Так є. Але це ще більше вимагає до історії війни ставитися не як до
минулого епізоду. Легковажність, яку спостерігаємо в сюжетах, що до Дня
Перемоги ідуть на TV, не дає спокою. Надумані операції, новенька форма в
польових командирів і бійців, легкі здобутки і полегшене ставлення до
крові… Так не можна екранізувати трагедію світового виміру. І знецінювати
тим самим Перемогу. У Великій Вітчизняній війні – не забуваймо цю
назву. Не забуваймо про неймовірну ціну цієї Перемоги. Пам’ятаймо про
солдата, який приніс її нам, сподіваючись на вічний мир і щастя жити.
Будьмо відповідними тій святій надії.
30.04.13
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З форуму в Угорщині
12 – 14 травня в Будапешті відбувся 6-й за рахунком форум «Європа –
Україна». Захід представницький: близько 200 осіб з різних країн Європи –
від Португалії і Швеції до Молдови і Румунії вели дискусії про перспективи і
проблеми європейської інтеграції України. Політики, учені, експерти з
проблем енергетики та інших галузей, дипломати, члени парламентів
висловлювали свої міркування на цю тему. Проведено пленарне засідання
форуму, три тематичні круглі столи і шість семінарів (панельних сесій) під
загальним гаслом «Україна – ЄС: нові підходи до старих проблем».
Від України на форумі були провладні і опозиційні політики з
парламенту і уряду, з наукових і аналітичних установ, позапарламентських
політичних організацій. Це давало змогу з різних позицій оцінювати
проблеми, що, до речі, корисно було б практикувати в Україні, аби вдома,
на дискусіях подібного змісту не звучали одна – півтори загальновідомі
думки.
Особливість форуму полягала і в тому, що він останній перед
листопадовим заходом ЄС у Вільнюсі, де визначатиметься доля угоди про
асоційоване членство України в ЄС. Це додавало гостроти висловлюванням,
хоч, відверто кажучи, до відомої «старої проблеми» – євроінтеграції
України – нових підходів розкрито мало. Хіба що колишній заступник
міністра закордонних справ України Олександр Чалий, нині президент
кампанії «Crant Thornton» в Україні, пропонував інакше подивитися на
проблему митного співробітництва України з Росією в контексті інтересів і
Європейського Союзу. Ця пропозиція загострила дискусію на одному із
семінарів. І хоч О.Чалий не пропонував членство України в Митному союзі з
Росією, Білоруссю і Казахстаном, виявилося, що в Європі і світі уже
відпрацьований стереотип: або – або. Або підписується політична угода
про асоційоване членство в ЄС, або економічне (здебільше) рішення про
входження України в Митний союз.
Така постановка питання свідчить про присутність у форумі «тіні
Гамлета» – інтересів великих гравців у глобальній політиці, зокрема США і
Китаю. Чи Європі Росія потрібна і яка? Що є істинною причиною фінансовоекономічних криз у світі? Як країни Євросоюзу ставляться до
функціонування офшорних зон – «чорних дірок» світової і національних
економік? Такі питання виникали в розмовах учасників форуму, але вони не
були предметом аналізу, хоч значення їх і для основної теми форуму
винятково важливе.
Те, що Україні треба укладати угоду про асоційоване членство в
ЄС, не викликає сумніву. Але це не панацея від наших внутрішніх
негараздів і не підстава щодо спекулятивних заяв конкурентів влади про
французькі пенсії в Україні, німецькі зарплати тощо. Угода – план дій для
запровадження європейських стандартів суспільного життя. План,
контрольований ЄС. Так слід розуміти угоду, бо про членство в ЄС в
«обозримом будущем» (рос.), принаймні в ближчому десятиріччі, не
йдеться. Про це відверто заявили учасники пленарного засідання з США і
Британії. Та й представники інших країн не забували про протиріччя
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всередині ЄС по лінії «північ – південь», про тривожні часи самого
співтовариства.
Побажаємо ЄС здолати свої труднощі. Для нас тим не менше важливо
запровадити європейські начала демократії в Україні. Про це йшлося в
моєму виступі.
15.05.13
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К высказыванию председателя КИУ А.Черненко*
Когда подобные суждения высказывает обыватель, обработанный
зависимыми СМИ, – это можно понять. Когда то же повторяет человек,
постоянно вращающийся в политике, и это выбранный им род деятельности,
то это по меньшей мере, непрофессионально. Эксперт обязан оценку факту
или явлению давать всесторонне.
Да, клевета сработала. Должно пройти время, чтобы человек трезво
оценил какое-то событие. И вспомнил, что ни я, ни партия лозунгов и
позиции не меняли, в избирательной кампании 2006 года быть с
«оранжевыми» не обещали (они вели против социалистов агитацию), а из
предварительных договоренностей вышли после того, когда бизнесмены НУ
и ПР договорились о коалиции «на двоих». Ющенко при этом искал повод
для обвинения социалистов в невозможности создания коалиции «от
Майдана» (кандидатуры Еханурова, Порошенко, больше трех месяцев
волокиты…).
Если меня обвиняют в отходе от Ющенко, то почему обвиняющие
полностью отказались от него через пять лет? Ведь не случайно о нем
упоминает эксперт. Просто я знал причины раньше других. Знал, что
проблема – в отношениях (из-за доступа к газовой трубе) между Ющенко и
Тимошенко. Это подтверждается дрязгами между ними в течение нескольких
лет, тогда социалисты их «единству» не мешали.
Меня обвиняли бывшие однопартийцы. Один, недавний узник,
нарушая должностные обязанности, прислуживал Ющенко, чтобы развалить
парламент. Позже переметнулся к Тимошенко, почувствовав там
перспективу. Это почему-то никем не называлось изменой. Другой,
постоянный переговорщик, также министр, спустя два года сказал о Ю.Т. то,
________________________

* (Из Интернета). Для политика может быть два вида ответственности:
политическая - за невыполнение обещаний, смену позиции, и юридическая - если политики
и должностные лица совершили правонарушение, уголовное или административное
преступление. Такое мнение высказал председатель правления Комитета избирателей
Украины Александр Черненко. «Политическая ответственность в Украине - мы за всю
20-летнюю историю видели буквально несколько примеров, когда политики, которые
нарушали, разочаровывали избирателей, пугались политики - это 2007 год, внеочередные
выборы, - Социалистическая партия, Александр Мороз, который пошел на выборы под
одними лозунгами, потом пошел в большинство с «регионами», - его не избрали. И пример
президентский - это Виктора Ющенко, который через 5 лет был пятым или шестым на
следующих президентских выборах», - сказал эксперт. По его мнению, «все другие
примеры политической ответственности в Украине не работают». В частности, он
отметил, что коммунисты постоянно представлены в парламенте, хотя обещаний своих
не выполняют.
«Другой пример - это известные «тушки», которые меняют политическую
позицию, партию, и, тем не менее, их дальше и дальше избирают… Поэтому
политическая ответственность в Украине почти никогда не работает. О юридической
тоже говорить не приходится», - сказал Черненко. В то же время председатель
правления Комитета избирателей Украины добавил, что пример экс-премьер-министра
Украины Юлии Тимошенко «не выдерживает никакой критики».
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что я при нем говорил ей в лицо. И он тоже «последовательный», не
комментированный в СМИ человек.
Бог с ними. Люди, в массе своей, умнее политиков. В 2007 году за
социалистов проголосовало 4,5 % избирателей. Ющенко и его команда в
Закарпатье, особенно в Одессе и других регионах «постарались», чтобы мы
не добрали 22 тыс. голосов. Обращаться к кому-либо было бесполезно.
«Демократия» набирала силу.
Об этом, как и о технологиях выборов 2012 года, мог бы вспомнить
председатель Комитета избирателей – его тема. Между тем, «воля народа»
(здесь аргумент А.Черненко обоснованный) проявилась. Оказывается, она
может формироваться на ложной основе. Для этого нужны деньги и
информационное пространство, т.е. те же деньги.
В то же время, я признаю совершение ошибки. И попытка создать
коалицию с «оранжевыми» либералами, и создание ее с либералами
«региональными» для идеологической партии – ход неверный. Особенно в
условиях доминирования бизнесовых интересов. Но это отдельный разговор.
А.А.МОРОЗ
25.07.2013
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Інтерв'ю для видання «Податкова Правда»
Від першої особи
Завдання та орієнтири
Олександр МОРОЗ: «Треба відмовитися від вертикалі влади,
успадкованої від хана Батия»
Законодавчий орган виражає волю великого бізнесу, тобто діє в
інтересах чотирьох відсотків населення. У цьому принципова
відмінність українського парламенту від парламентів інших країн. Як
відділити владу від бізнесу? Чи вдасться вирішити такі проблеми після
підписання Угоди про асоціацію України з ЄС? На ці та інші запитання
відповідає Олександр Мороз, який був двічі головою Верховної Ради (у
1994–1998 та 2006–2007 роках).
Податкова Правда: Олександре Олександровичу, Ви згодні з тим,
що в українській політиці занадто багато грошовитих «мішків»?
Олександр МОРОЗ: Я неодноразово розповідав журналістам історію
про те, як у Польщі поцікавився у колеги (місцевого депутата), скільки у них
бізнесменів в парламенті? «Жодного, – відповів знайомий, -- а що їм там
робити?». Цим наш парламент відрізняється від парламентів інших країн,
навіть від того парламенту, який був ще на зорі незалежності. Бізнес у владі
гальмує державне управління. Він, як правило, представляє галузі, де
виробляють товари з невеликими витратами, де небагато робочих місць. Таке
виробництво зорієнтовано на експорт і на кон’юнктуру тамтешніх ринків, на
різницю між вітчизняними та світовими цінами. Забезпечуючи надприбутки
невеликого прошарку населення, у нас ліквідують цілі галузі, і таким чином,
гальмують розвиток економіки і держави загалом.
П.П.: Можете навести конкретні приклади:?
О.М.: Візьмемо, наприклад, агропромисловий комплекс. Сьогодні тут
домінують латифундії з колосальними масивами по декілька сотень тисяч
гектарів. Їх використовують окремі люди, так звані «інвестори». Вони,
намагаючись отримати високі прибутки, вкладають кошти в організацію
передусім землеробства, переводять його на виробництво монокультур,
зокрема, пшениці, кукурудзи, соняшника, ріпаку, сої (для виробництва
біопалива і продажу за кордон). При цьому ліквідовують усе те, що
передбачає розвиток технологій, що потрібно тваринництву, а також
населенню. Це, мовляв, додаткові витрати, в яких рентабельність менша,
аніж у рослинництві. І влада таким «інвесторам» сприяє.
П.П.: Кого з представників влади Ви маєте на увазі?
О.М.: Послухайте, наприклад, коментарі міністра аграрної політики,
який щоразу б’є себе в груди: мовляв, урожаї зростають ледь не щороку.
Насправді ж ситуація інша: на полях немає кормового клину, відсутні також
просапні культури. Яка ж користь від цифрових показників? Це важливо
лише для кількох «сімей», котрі займаються реалізацією цієї продукції за
кордоном.
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П.П.: Який вихід?
О.М.: Потрібно вирішити принципове питання, яке я піднімав ще
тоді, коли очолював Соціалістичну партію. Ми намагалися провести
реформи-2004, щоб зменшити адміністративний тиск. Треба відмовитися
від вертикалі влади, успадкованої від хана Батия.
П.П.: Що Ви маєте на увазі?
О.М.: У часи Батия руські князі отримували ярлики на управління
своїм князівством і мусили регулярно робити перепис населення. Треба було
знати, хто чим займається і відповідно стягувати податки. До речі, тоді
податки були значно менші, аніж сьогодні, тоді платили тільки «десятину».
Звичайно, князі повинні були здійснювати адміністративну функцію –
тримати усе під контролем і звітувати перед Золотою ордою. Що з тих пір
змінилося? Майже нічого. У районах сидять представники обласної
адміністрації (призначені «згори»), перед громадою ніхто не звітує, а люди
самі нічого не можуть вирішувати. Місцеві ради бездіяльні, декоративні.
Податки йдуть «наверх» - до центра, а потім повертаються до «низів» у
вигляді субвенцій. При цьому потужне виробництво (металургія, хімія,
енергетика тощо) зорієнтовано на експорт: його прибуток (за рахунок різниці
у цінах) потрапляє не до держбюджету, а до кишень обмеженого кола осіб.
А податки на прибуток з тих обсягів, які не можна приховати, настільки
мізерні, що не «роблять погоди». Основні капітали «крутять» за кордоном
через підставні фірми.
П.П.: Але ж, погодьтеся, не все так погано у нашій українській
«хаті». Скажімо, у липні-2013 Верховна Рада ухвалила закон про
трансфертне ціноутворення»: його реалізація дозволить отримати
ефективні механізми щодо попередження неконтрольованого виведення
капіталів з нашої країни до офшорів та юрисдикцій з низькими
ставками оподаткування.
О.М. Офшори – це проблема не лише України. Останнім часом,
особливо в період фінансово-економічної кризи, на міжнародному рівні
піднімали проблему так званих «чорних зон». Але насправді ніхто не
ризикнув їх закрити. Чому? Напевне і в тих країнах є потужне лобі, яке з того
живе і впливає на формування влади. Хоча, звісно, зарубіжна економічна
система сформована під прозорим контролем, зокрема, і податкового
законодавства. А у нас – на напівкримінальній основі. Уявімо таку
ситуацію: в одному місті, районі чи області немає адміністрації, але існують
вибрані по-справжньому ради, які відповідають за рівень життя, школи,
освітлені вулиці, заасфальтовані тротуари. Сьогодні це неможливо. Сьогодні
навіть сільська рада не має жодних прав, можливостей. Єдине, що вона може,
так це почепити державний прапор над ганком. Відтак громада не може на
власний розсуд розпорядитися природними ресурсами: землею, ставками,
корисними копалинами тощо. Хто цим розпоряджається? Призначена
адміністрація! Звідси – хабарі, корупція та спекуляція.
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П.П.: Коли Ви перший раз очолили парламент, в Україні
створили Державну податкову адміністрацію. А потім нас «порадували»
Міністерством доходів і зборів. Що Ви можете сказати про його
діяльність?
О.М.: На жаль, приємного дуже мало. Ми є очевидцями тиску на
бізнес, а відтак і на людину. При цьому виникає ще одне питання: як можуть
податкові органи самі себе рекламувати? В якій державі таке бачено, щоб
податківці хвалилися тим, що дбають про державні фінанси? Хочете подбати,
так робіть це без галасливої реклами, бо ви ж за це отримуєте зарплату. А з
яких коштів береться ця реклама? В державному бюджеті вони не
передбачені. Очевидно, є гроші, які ніде не обліковують. Ось такий парадокс:
на освіту й медицину грошей не вистачає, зате столичні вулиці заполонила
реклама податківців.
П.П.: Щоб Ви зробили, якби стали міністром доходів і зборів?
О.М.: Насамперед, ініціював би вирішення питання про відмову від
податку на додану вартість. Натомість запровадив би податок з обороту.
У такому разі міністерський апарат зменшиться у декілька разів, буде більше
порядку і краще збиратимуться кошти для наповнення держбюджету.
П.П.: Чому Ви виступаєте проти ПДВ?
О.М.: Податок на додану вартість прийнятний для сталих, розвинутих
і контрольованих економік. І ми знаємо, що функціонування податкової
системи має певну інерцію. Закладені параметри, як правило, обростають
відповідним наповненням: додатковими функціями, штатами тощо. Тому
відмінити це одразу непросто, бо сталі зв’язки гарантують певні
надходження. Податкова система повинна працювати автоматично.
Наскільки мені відомо, колишній головний податківець Микола Азаров
добре розбирається у цих питаннях. Коли він став прем’єром, то пообіцяв,
що введе автоматичну систему. Так вона введена чи ні? Для декого введена,
для більшості – ні. Взяти хоча б проблему повернення ПДВ. Йдеться про
цікаву «економію» коштів, бо гроші повертають не всім, у багатьох
вилучають оборотні кошти. Це не просто адміністрування, а вплив на
конкретних суб’єктів господарювання, аби вони робили так, як їм наказали.
Усе поділено на «своїх» і «чужих».
П.П.: Чи вдасться вирішити ці проблеми після підписання Угоди
про асоціацію України з ЄС?
О.М. Усе залежить від нас. Ми можемо підписати десятки
найрізноманітніших угод такого змісту. А який результат? Ще півтора
десятка років тому Соцпартія виступила з гаслом: «Зробимо Європу в
Україні». Ми тоді склали цілий перелік програмних зобов’язань. які треба
було зробити щодо самоврядування, судової системи, прокуратури тощо.
Тоді нас підняли на сміх усі, кому не лінь: і влада, і ліві радикали, і праві. А
сьогодні наші партійні лозунги фактично увійшли до тексту Угоди про
асоціацію з ЄС. Зробили «відкриття»! Довкола цього питання об’єдналися
ледь не усі політичні сили. Та я ще тоді казав і тепер повторю: нас ніхто
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нікуди не бере. Це все треба зробити самим. З Європи до нас не прийдуть
боротися з корупцією чи змінювати нинішню систему, яка утверджує
хабарництво і передає функції державних послуг на відкуп комерційним
структурам. Наприклад, ви хочете узаконити спадщину. Йдете у відповідну
контору, а там чиновник «розписує», до кого і куди треба йти. Виявляється –
у комерційні структури! Мусите там платити невідомо за що шалені
гроші. Виходить, аби успадкувати хату, треба заплатити стільки, скільки
вона коштує. З вас вимагають хабарі, щоб чиновники змогли поділитися зі
своїми начальниками. Ще один приклад: побудував господар хату на власній
ділянці. До неї треба під'єднати електромережу. Виявляється, що хтось уже
викупив трансформаторну підстанцію і тепер продає кіловат-години за
8-10 тисяч доларів з кожного забудовника. Як правило, у кооперативі 30-50
ділянок. От і порахуйте, який буде «навар». А що ж місцева влада? Вона
мовчить, бо з місцевою адміністрацією усе «погоджено». Як наслідок,
люди відчувають, що живуть не у своїй державі. Система влади не має
ініціативи на місцях. Чимало наших співвітчизників шукають захист від
таких реалій. Сьогодні 9 з 10 випускників вузів прагнуть працювати за
кордоном. Один знайомий, який закінчив престижну гімназію на базі
інституту іноземних мов, зізнався мені: .після випуску з усього класу тільки
троє залишилося працювати в Україні. А треба, щоб усе було навпаки.
Отже, і нам потрібно перебудувати систему державного
управління, а відтак і соціальну політику на основі зміни системи влади.
Для цього потрібно внести зміни до Конституції, підвищити роль місцевих
рад і ліквідувати районні держадміністрації. До того часу, коли в районі
сидітиме наглядач-опричник, не буде ніякої ініціативи знизу. Якщо ради
стануть самостійними, вони працюватимуть на благо громади, розвиватимуть
підприємництво і, таким чином, збільшуватимуть доходи місцевих бюджетів.
В цьому принципова відмінність європейської моделі від української.
Розмову вів Володимир ГАЛЕГА
24.10.13
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Доповідь ХIХ з’їзду СПУ
Про потребу прийняття і основні положення
нової редакції Програми Соціалістичної партії України
ХVIII з’їзд СПУ та наступне засідання Політради СПУ визнали
необхідним сформулювати позицію партії щодо суспільних процесів тепер і в
перспективі, проаналізувати причини втрати партійного впливу на них,
розробити програму реформування діяльності партії з метою відновлення
її авторитету. Аналіз змісту цих завдань логічно звівся до необхідності
підготовки нової редакції партійної програми.
Не всі активісти партії згодні з такою потребою, вважаючи, що чинна
Програма, прийнята у 2000-му році, ще не виконана, і тому приймати її нову
редакцію немає потреби. Така думка має підстави. Але заради об’єктивності
слід визнати, що нинішня і програма-мінімум і, безперечно, програмамаксимум мають настільки віддалені перспективи, що навряд чи можуть
слугувати орієнтиром не лише для нинішнього складу партії, а й для
покоління наших наступників. Хто сумнівається у такому висновку, уважно
прочитайте основні орієнтири програми-максимум: народні підприємства і
народна економіка, подолання найманства у праці, громадянське суспільство
(при якому «держава використовується як засіб забезпечення повного
самовираження особистості»), громадянська злагода як основа стійкого
миру… Все це привабливі орієнтири, але вони різко, ще різкіше ніж раніш,
дисонують з дійсністю. Ми не можемо від них відмовлятися (саме так і
передбачено в проекті нової редакції), але зобов’язані сконцентруватися над
тим, що потребує змін у суспільстві тепер, до чого зусиль має докласти
партія, чим відрізняється нинішня ситуація в Україні від тієї, коли ми
схвалювали чинну Програму.
Подібне стосується і програми-мінімум. Її цілі передбачають
усунення кланового режиму і встановлення народно-демократичної системи
влади. Для опозиційної партії, якою була і залишається СПУ, така мета
скоріше означає максимальні завдання, а згадані щойно цілі з програмимаксимум слід віднести до теоретичних проблем, що потребують розробки з
врахуванням і матеріалістичних ідей марксизму-ленінізму, і надбань світової
практики, котра в багатьох моментах не була передбачуваною не тільки
класиками теорії, а й нами – сучасниками перемін. Йдеться про глобальні
зв’язки економіки і політики, про нову якість інформаційного простору як
матеріалізованого динамічного ресурсу, впливаючого на виробничі, торгові,
політичні відносини, на формування свідомості людей і їх життєві цінності.
Йдеться також про загальні виклики, що стосуються людства: екологія,
кліматичні зміни, обмеженість енергоресурсів і продовольства, нові
хвороби з ознаками епідемій, тероризм, наркобізнес і інші речі. Класики
переконливо довели, що капіталізм – переддень соціалістичної формації, але
вони не аналізували обставин (їх не пропонувала практика), коли
капіталістичні відносини ставали б гальмом розвитку суспільств так, як це ми
бачимо в специфічних нинішніх умовах України і багатьох інших країн.
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У 2005 році в своїх оцінках змін під впливом СПУ в контексті
програми-мінімум ми поспішили із висновком про досягнення мети,
передбаченої програмою, - створення народно-демократичної влади.
Дійсність нас підправила. Хоч ніхто не заперечить, що саме завдяки
соціалістам у 2004 році вдалося добитися конституційних зрушень, при яких
юридично встановився баланс влад, посилився вплив народу на формування
внутрішньої і зовнішньої політики через його представницький орган –
парламент. Але це були тільки зачатки нової системи влади. Вони
відкривали можливості для практичного закріплення попередніх юридичноправових позицій, завоювання яких було першочерговою справою
соціалістів. Нагадую про них, аби і партійці, і громадянство в цілому не
забували, що правовий простір держави містить складові, внесені і
відстояні перш за все соціалістами: Конституція і демократичні зміни в
ній, закони про місцеве самоврядування, про роль громад, про
пріоритетність
соціального
розвитку
села,
про
колективні
сільськогосподарські підприємства і фермерство, про освіту і збереження
обов’язкової середньої освіти, про систему профтехосвіти, всі закони
соціальної сфери (щодо ветеранів, пенсіонерів, дітей війни, чорнобильців,
інвалідів…).
Соціалісти були серед перших, хто підняв голос на захист свободи
слова і прав людини. Ми організували громадянський спротив розвитку
злочинної диктатури на початку нового тисячоліття. Цей спротив дав надію
на досягнення свобод і згодом увінчався Майданом (зрадженим Майданом,
але зрадженим не нами). І після втрати найвищої трибуни в державі та при
інформаційній блокаді ми не забули про свої програмні цілі, відстоюючи
права людей в судах, на різноманітних акціях, підтримуючи дітей війни,
чорнобильців, афганців, мешканців гуртожитків. Брали участь у акціях
незгодних з проектом Трудового Кодексу, з корисливою забудовою міст, з
багатьма іншими темами.
Називаємо напрямки боротьби не для хизування, бо успіхів мало.
Говоримо про те, що правовий простір формувався і відстоювався на
практиці при зусиллях соціалістів в напрямку справедливості, прав людини і
демократії. Але суспільний розвиток не прямолінійний та однозначний і
відбувається він не лише під нашим впливом. Сказати точніше, сьогодні він
регресивний, веде до деградації держави, суспільства, людини. Тому
говорити про досягнення програмної мети – встановлення народнодемократичної системи влади – ніяк не можна було. «Держава все більше
відчужується від людини», - так записано в чинній Програмі-мінімум, і, щоб
подолати це відчуження, треба «залучити населення до активної участі у
справах держави, виробництва, суспільства…». Програма передбачала
вирішити разом з іншими демократичними силами питання про владу, щоб
потім забезпечити соціалізацію виробництва, розподілу і споживання. На
практиці ми віддалилися від першої мети – влади, а щодо соціалізації…
бачимо, що вона стає перспективою надзвичайно великої відстані в часі.
Якраз тому Теоретична рада і робоча група, готуючи проект нової
редакції програми, зосередилася над тими питаннями, які партія може
забезпечувати, ініціювати чи стимулювати вже сьогодні або протягом
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кількох, скажімо, десяти років. Тому ми уникали загальнотеоретичних
міркувань, праграматично оцінюючи предмет впливу і можливості партії.
Водночас ми не могли обійти увагою висновки сучасного аналізу світових
тенденцій, підтвердження яких знаходимо в Україні і не лише в ній. Йдеться
про термін, котрий викликав несприйняття у частини партійців, що брали
участь в обговоренні проекту документу, - про капіталізм Центру і
периферійний капіталізм.
Але які можуть бути заперечення, коли таке явище існує? Можна
привести десятки прикладів у світі, проте достатньо оцінити ситуацію в самій
Україні. Який у нас лад? Капіталістичний, з певними непозитивними
характеристиками. Він відрізняється від ладу в Німеччині, Франції, Британії,
інших розвинутих країнах, де економіка потужна, забезпечує внутрішні
баланси виробництва і попиту, де є очевидні прояви НТП? Так, наш
капіталізм суттєво відмінний саме в цьому компоненті, навіть не згадуючи
про те, що він намагається уникнути своїх соціальних обов’язків. У нас
немає власного економічного комплексу, стійкого проти зовнішніх
впливів, і недавня хвиля чергової кризи це продемонструвала. Експортом і
імпортом Україна міцно прив’язалася до світового ринку, і найменша рецесія
там обертається для нас катастрофою, стагнацією, звільненням працюючих.
Наш експорт зорієнтований винятково на товар з малою додатковою
вартістю, власне, на сировину, оскільки в ньому прихована висока норма
прибутку, отже, легка нажива для власника. Але таке виробництво викликає
безробіття (яскравий приклад – АПК), сучасний український капіталіст не
зацікавлений в інноваціях, він гальмує науково-технічний прогрес. Це
навіть не периферія, це колонія столітньої давності – колонія, де десяток
кланів приватизували державу.
І в таких умовах ми чуємо від наших політичних опонентів теревені
про капіталістичне процвітання України. Мовляв, робитимемо так, як
«цивілізовані» країни і… світле майбутнє очікує нас. Та ні, ми стаємо в
тупик, у хвіст Центру, де відносини складалися десятиліттями, де
міждержавні баланси захищені так, як і баланси внутрішні. Пригадайте,
президент Франції в пік кризи заборонив роботодавцям закривати
виробництва на території своєї країни, а робити це лише на зарубіжних
філіях корпорацій. Ми, як колонія, такими, як є, Центру і потрібні,
підживлюючи його сировиною, недорогими трудовими ресурсами, зоною
збуту товарів. Погляньте на вулиці, скільки за роки так званих реформ
Україна створила робочих місць для німців, французів, японців, корейців в
їхніх автомобільних галузях, для китайців – у товарах масового вжитку,
для італійців і турків – у виробництві одягу, взуття тощо. Створила робочі
місця «там» і знищила «тут», вигнавши своїх людей в еміграцію. Подібна
ситуація в Болгарії, Румунії, країнах Прибалтики. Така очевидна
перспектива країн периферійного капіталізму.
Ми зобов’язані про це говорити, а в Програмі передбачати те, що є
загальносуспільною (а не лише партійною) проблемою – створення
власного, стійкого до зовнішніх викликів, вітчизняного економічного
простору. Говорити і пропонувати для того засоби: підприємництво,
кооперування, реанімацію близько 50 тисяч знищених виробництв.
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Пропонувати державні механізми регулювання економіки через введення
максимальних норм прибутку, через кредитну і податкову політику.
Для того, щоб це сталося, треба вирішити можливо найскладніше
завдання – включити в процеси перетворення л ю д и н у, громадянина,
громаду. Саме тому Програма визначає ключовим завданням реформу
системи влади, утвердження засад самоврядування і самоорганізації
населення. Це ті напрямки, де до перетворень може практично долучитись
партія, громадські організації. Не випадково на одному з недавніх засідань
ПВК прийнята постанова про сприяння юридичному оформленню прав
громад через законом передбачені їхні статути. Ми переконані, перехід від
патерналізму до справжньої демократії можливий лише через суспільну
практику. Ніякий по суті своїй монарх, тим паче обтяжений лише досвідом
чиновника, адміністратора чи маніловськими уявленнями по себе і світ, до
демократії не приведе. Тільки створення умов, за яких кожен відповідає за
себе, громаду, державу, перетворює демократію із декларації в реальний
фактор життя, а людину – в громадянина. Ми за створення таких умов і
юридичне оформлення прав громад – один з необхідних у цьому напрямку
кроків.
Цю роботу можна здійснити за один-два роки, а ще важливіше
навчити актив громад користуватися своїми правами, зокрема правами
на землю, комунальну власність, природні ресурси. Тоді легше буде
здійснювати реформи, що стосуються соціальних фондів на основі рентних
платежів, володіння об’єктами загальнонародної власності. Це теж пункти
нашої програми, здійснення яких гарантує реальність соціальних цілей
(освіта, медицина, пенсії, підтримка відповідних категорій людей). Тоді
добробут людей зросте, іншою буде їхня свідомість. Тоді легше сподіватися
на політичну підтримку громадян, зокрема на виборах.
Створення власного, умовно кажучи, народногосподарського
комплексу не означає протидію цивілізаційному вибору суспільства і
держави. Але не в спекулятивному ключі, як це робиться останні роки, коли
векторами «схід-захід» маніпулюють хто як хоче. Розділ проекту Програми
«Україна в глобалізованому світі» торкається цієї теми. Зверніть увагу, ми
нічого в Програмі не говоримо про епізод в політичному процесі –
підписання Вільнюської угоди. Адже як би не вибудовували свої дискусії
влада і її конкуренти, питання про статус України як сусіда і питання про
підписання угоди вирішено не в Україні чи навіть Брюсселі, а Світовим
урядом. В Україні на сьогодні це лише привід для політичного
позиціювання. Завтра, як уже не раз було, з’явиться інший привід. І не
треба розраховувати на манну небесну з Європи. Ніхто за нас не робитиме
те, що маємо зробити самі. Але коли 15 років тому ми проголошували гасло
«Збудуємо Європу в Україні», то на нас показували пальцями і ліберальна
влада, і ліворадикальні сили. А сьогодні те, що ми пропонували давно,
найперше самоврядні засади, зміна функцій прокуратури, суду,
антикорупційні дії тощо стало нормами Вільнюської угоди - документа,
щодо якого наші опоненти раптово «прозріли». Користь від угоди
зведеться до мінімального ефекту від моніторингу за здійсненням Україною
своїх зобов’язань. І це вже «плюс».
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Над угодою влада працювала погано, скоріше це – документ,
писаний з позиції ЄС (особливо в розділах торгово-економічних, стосовно
перспектив енергетики, використання збройних сил). Нам же доведеться
боротися за здійснення справді демократичних перетворень, щоб
включити громадян України в будівництво власної держави і з їх участю
відшукати правильні способи захисту інтересів України та її народу в дещо
новій ситуації. В тому лише користь зовнішньополітичного демаршу.
При демократичних перетвореннях легше знімуться і більшість
напружень, що штучно нагнітаються тепер і стосуються наших стосунків з
Росією та іншими країнами СНГ. Альтернатива «або-або» надумана.
Євразійський простір має спільні інтереси, і вони переважатимуть в світовій
політиці в не дуже віддаленому часі.
В доповіді немає потреби передавати весь зміст проекту програми.
Там справді немає чіткої класифікації соціально-класової структури
суспільства, на що звертають увагу, зокрема, харківські товариші. В цій темі
багато дискусійних положень, і їх приведення в документі мало що дає для
зміцнення позиції партії. Досить того, що ми підтверджуємо норму і чинної
Програми про вираження інтересів людей найманої праці. Важливо те, що
ми бачимо суть змін, що відбулися в Україні за останні 13 років, розуміємо
способи подолання шкідливих для народу явищ і тенденцій, відверто
називаємо відповідні шляхи.
Наша Програма реальна. Але реальність можлива при одній
обов’язковій умові – при єдності дій партії, при свідомій дисципліні і
організованості кожного члена партії.
12.10.13
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З інтернет-конференції в студії Новости Украины – From-UA
Віктор Миколайович: - На Вашу думку, якої політичної складової не
вистачає Верховній Раді цього скликання? Чим викликано таке гостре
протистояння між владою та опозицією, і чим воно може закінчитись?
Олександр Мороз: - На мій погляд, питання потрібно було б
поставити точніше: чому такий склад парламенту сьогодні, а не чому там не
вистачає представників якихось політичних сил, адже саме структура
парламенту, яка є сьогодні, і передбачає конфліктність ситуації. Фактично
сьогодні реалізується ідея, яка виношувалась нинішньою владою, - про
створення системи влади, подібної до американської, де політичні структури
чи політична система формується двома партіями. Але там інша природа
формування цих партій і інший порядок забезпечення їх приходу до влади.
Наприклад, коли вибирали Обаму президентом, то мало хто відає, що
було ще десяток кандидатів, а не два. Коли мова йшла про представлення в
парламенті Сполучених Штатів політичних сил, то не про дві політичні сили
йдеться, а про більше десятка. Але чомусь тільки двох кандидатів в
президенти демонстрували на ТБ, тільки дві партії відомі. Цю схему
намагаються запровадити у нас. Але є принципова відмінність. В
Сполучених Штатах
вибори забезпечуються Федеральною резервною
системою (найбільш впливовою структурою у суспільному житті, яка, до
речі, приймає рішення про емісію долара, вона непідконтрольна владі, уряду,
парламенту, хоч це суперечить їхній Конституції), вона наперед визначає,
хто буде президентом, які політичні сили будуть представлені і інші
державної ваги справи.
Але там хоч зрозуміло, хто фінансує програму. А наше фінансування
відбувається з одного джерела, воно напівкримінальне або й
кримінальне, і з цього приводу потрібно було б робити оцінку складу
сьогоднішнього парламенту. Зрозуміло, що більшість у влади, в парламенті
вона представлена ПР, є комуністи, які залежні від них і будуть їх
підтримувати. Ті, хто відносять себе до позафракційних (хоч це суперечило
Конституції на час появи цієї групи) теж на боці влади, безперечно. Ну, і є
опозиція, яка за своїми політичними переконаннями нічим від влади не
відрізняється, вона лише демонструє свою опозиційність, прагнучи повної
влади. Тому природно, що конфлікти, які виникають в парламенті, не
принципові по суті, бо політичну лінію нинішня опозиція вела ту ж, яку веде
сьогоднішня влада. Йдуть дискусії з приводу другорядних питань, відносно
так званих політичних переслідувань, відносно інших речей, які для
звичайного громадянина мало що важать і нічого корисного йому не
передбачають.
Георгій, Вінниця: - Я вважаю, що з депутатів, міністрів, президента
необхідно зняти недоторканість! І ще хочу сказати, що рано відмовились ми
від смертної кари! Чи підтримаєте Ви мою ідею?
Олександр Мороз: - Така думка побутує, є багато її прихильників.
По-перше, міністри статусу недоторканості не мають. По-друге, а хто буде
користуватися правом винесення смертного вироку і здійснення такого виду
покарань? Я вважаю, що це питання можна розглядати, але воно не
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принципове. В багатьох країнах світу, де немає смертної кари, закон і право
працюють ефективно. Очевидно, причина не в цьому, не в наявності або
відсутності такого закону. Важливе питання, яке ставив іще Чацький: «А
судді хто?»*.
Руслан, Полтава: - Чому Ви так категорично ставитесь проти
продажу землі? Це нормальний світовий досвід щодо ринку землі...
Подивіться, у ЕС земля – це товар, та їхні селяни не живуть так бідно, як
наші? Чого Ви так боїтесь в цьому питанні, Вам все одно вже втрачати
нічого....
Олександр Мороз: - Мені втрачати нічого, це так. Людям, народу,
державі є що втрачати. І втрачено вже надзвичайно багато. Порівняйте село
до і після злочинних кучмівських реформ.
Я
залишаюсь
переконаним
прихильником
недопустимості
перетворення землі у товар. Тема дуже широка, очевидно, час інтерв’ю на це
не розрахований. Я би Вас відіслав з цього приводу до багатьох публікацій, в
тому числі моїх, але зішлюсь на одну деталь. У 1990 році два десятки
нобелівських лауреатів з економіки, американців за походженням,
звернулися до Горбачова, тодішнього президента країни, з наполегливою
рекомендацією не допустити перетворення землі у товар, бо будуть наслідки,
які ми сьогодні бачимо.
Коли йдеться про землю як товар, то треба знати, де буде людина,
найперше селянин, сільський житель, що він з того матиме? Зараз
закінчуються осінні польові роботи, збирають кукурудзу… Я вчора був у
районі, бачив, як по полю ходять кілька власників земельних паїв з мішками,
шукають, що лишилось від урожаю. Ото їхні права, а про все інше – я прошу,
просто почитайте в Інтернеті, в газеті «Товариш» (я видав кілька брошур), є
книжки під редакцією професора В.Малієнка, академік В.Клюй про це ж
надзвичайно переконливо написав в своїх роботах, в листі до президента.
Соціалісти (я був ініціатором прийняття таких рекомендацій) вважають, що
земельні паї треба викупити державою у громадян і здавати землю в оренду
користувачам – це вихід. Це знімає всі надумані і нажиті проблеми і
відкриває перспективу, для селянства зокрема.
Ева, Одесса: - Вы принимаете участие в работе Конституционной
ассамблеи? Будут ли внесены изменения в Конституцию и когда? С чем они
связаны – с выборами президента в Раде?
Александр Мороз: - Наверное будут внесены изменения в
Конституцию. Сегодня КА (это образование я воспринимаю как комиссию по
подготовке законодательной инициативы президента, согласился войти в нее,
чтобы не пропустить какой-либо авантюры с Конституцией) заканчивает
подготовку общей редакции концепции изменений. На мой взгляд, этот
документ интересен и может бать основанием для подготовки проекта
закона. Но, во всяком случае, в этой концепции не предполагается (и я
уверен, что этого не будет) избрание президента в парламенте. Внешне по
содержанию и сама концепция, и выступление президента перед началом
работы «ассамблеи» свидетельствовали о намерении демократизировать
____________________

* А. Грибоедов «Горе от ума».
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общественную жизнь, политическую систему и сделать демократическим
государство. Но практика говорит о другом. Мы, например, подготовили
раздел, который касается судебной системы, а его выхватили из контекста
общей концепции и, своеобразно интерпретировав, подали в парламент как
проект закона об изменениях в Конституцию. Венецианская комиссия при
этом высказала положительную оценку этому документу, поскольку там
предполагается деполитизация судебной системы. Но при этом она упустила
то обстоятельство, что судебная система фактически подчинена одному
человеку – президенту, а это никакого отношения к демократии не
имеет. Поэтому будут ли приняты изменения в Конституцию до выборов
президента? Думаю, нет, потому что этот парламент не готов внести
изменения именно так, как их готовит КА.
ВВП: - Вас не пугает фашизация Украины? Почему столько людей
голосуют за пособников нацистов? Что изменилось в сознании украинцев?
Александр Мороз: - Меня настораживает эта тенденция, которая
властью создана и ею поддерживается. Хотя само население, прежде всего
Западной Украины (знаю, о чем говорю, потому что встречался со многими
тамошними жителями), реагирует на действия крайне правых, сохраняя гдето на генетическом уровне чувство страха, которое преследовало их во время
войны и после войны до 1953-го года.
Это не убеждения, это действительно страх, с одной стороны. С
другой стороны, прикрытие лозунгами о преимуществе украинской нации,
своеобразно понимаемые принципы суверенности в государстве и так далее –
иногда только выглядят привлекательно, но поддержку эти силы получили
потому, что власть действует не в интересах народа. Поэтому выступая
против власти, можно проводить, в том числе и лозунги националистические
и, в общем-то, крайне правые лозунги. Это меня и настораживает, но я
думаю, что у народа хватит опыта, чтобы не допустить развития этой
тенденции до опасных пределов.
Кто-кто?: - Ваше мнение: нужно ли проводить референдум о
вступлении в ЕС, ТС и другие структуры? Что это даст Украине, и в плане
позитива и в плане негатива?
Александр Мороз: - Референдум ничего не даст, это, кстати, знают и
сторонники референдума, он может дать только один негатив, легализировав
крайне реакционный закон о всеукраинском референдуме, в соответствии с
которым ни одно намерение народа не будет установлено путем
референдума.
А что касается движения на Запад, Восток, подписания Вильнюсского
Соглашения… На съезде партии, который состоялся три недели назад, мы
приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится, что вопрос о
вступлении и принятии Украины ассоциированным членом ЕС
решается не в Киеве, не в Москве, даже не в Брюсселе. Это элемент
мировой геополитики, а Украина сегодня выступает не субъектом, а
объектом этой политики. Поэтому решение принято, думаю, что Соглашение
будет подписано.
Что в этом является положительным? 15 лет назад мы провозгласили
лозунг «Построим Европу в Украине!». Его встретили насмешками как
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невозможную цель нынешние представители власти, нынешняя
самоназванная оппозиция. Но самое интересное, что в Вильнюсском
Соглашении, а я внимательно его проработал, политическая часть
полностью соответствует тому, что мы предлагали 15 лет назад:
демократизация общественной жизни, другой закон о выборах, гласность,
местное самоуправление (истинное, европейское, а не та пародия, которая
есть у нас), другие функции прокуратуры и так далее. Это все было в наших
предвыборных материалах. Сегодня все вдруг «прозрели» и считают, что
это нужно делать. Да, это надо делать, но не надеяться, что кто-то из Европы
придет к нам этим заниматься: бороться с коррупцией, обеспечивать рабочие
места, социальные гарантии, права и свободы человека. Это нам надо
делать самим! В этом смысле будет полезен хотя бы мониторинг за
ситуацией в Украине со стороны европейского сообщества. Но еще раз
повторяю: манна небесная нас не ожидает.
Вот яркий пример. Я недавно встречался с коллегами из Литвы:
каждый год население Литвы сокращается на 1,5%, экономика, производство
свертывается, и зря кое-кто начинает нам говорить: вот у нас будет средняя
французская зарплата, немецкие пенсии и все прочие. Не будет этого до тех
пор, пока мы сами не сделаем у себя свою экономику, производство,
чтобы заработки людей были обеспечены здесь, а не в Европе.
Способна ли на все это нынешняя власть? Вряд ли, потому что власть
у нас – бизнес, а он построен совершенно не в интересах украинского
народа. Есть много сложностей и трудностей. В той же Литве средняя
зарплата сегодня 200 долларов, не нужно строить иллюзий по поводу
вхождения в ЕС. Кстати, еще хуже ситуация в Болгарии, не лучше в
Румынии, сложности в Венгрии, в которой на сегодня есть политические
силы, которые заявляют о необходимости выхода из ЕС. Я в данном случае
не сторонник и не противник этих заявлений. Одно полезное, что есть в
ожидаемом подписании, – обязательства страны по поводу
демократизации общественной жизни.
Что касается таможенного союза – думаю, Россия здесь ведет
неверную политику. Я недавно обменивался мнениями с представителями
российских политических сил и говорил о том, что и таможенные войны, и
ситуация по газу – это все ошибки в работе российских властей и
политических сил, тем более что можно найти выгодные отношения со
странами ТС как для Украины, так и для стран ТС.
Олег: - Ваше мнение: стоит ли Украине идти в Европу ценой
«освобождения» Тимошенко?
Александр Мороз: - Так сложилось, что я неделю не был в Украине,
не смотрел украинское ТВ. Включил телевизор – одна тема. Мы два года
говорим о Юлии Тимошенко. У нас что, других проблем нет? Меня
Квасьневский* спрашивал по поводу заключения Юли, я ему сказал, что
нехорошо, когда бывший премьер-министр, да и еще и женщина, сидит в
тюрьме. Но пусть меня простят все, кто не согласен с суждением, но ее
можно было раньше посадить, было за что, и она бы вышла уже давно, может
_____________________

* Бывший Президент Польши.
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быть, и в политике принимала бы участие.
Мне показалось в Европе так персонально и остро тема Ю.Т. не
звучит. Есть у них достаточно примеров подобного содержания в Италии,
Франции, Британии, других странах. За нарушение закона там привыкли
отвечать. В апреле в Будапеште на Саммите Украина-Европа за два дня
человек шесть коснулись этой темы и не больше. И когда наши так
называемые оппозиционеры начинают говорить о том, что это условие
вхождения в Европу, потому что Юля – это символ демократии, это символ
приверженности к Европе, то я спрашиваю их о демократии: «почему в 2004
году, когда принимались изменения в Конституцию, направленные на
демократизацию общественной жизни, только фракция «Батькивщина»
во главе с Ю.Т. проголосовала против этих изменений?». А сегодня
Конституционная ассамблея считает необходимым возвратиться к решениям,
принятым в 2004 году.
И другое, подписание газового соглашения с Россией. Годичные
каникулы на повышение цены перед выборами делались для того (я имею
право говорить об этом, как о предположении), чтобы выиграть
президентские выборы, а потом сказать людям: «смотрите: или будете
платить, условно говоря, 500 $ за тысячу кубометров газа, или 250, если
будем в ТС». Поэтому фикция о демократических убеждениях Юлии
Владимировны и о ее приверженности видеть Украину в европейском доме,
это иллюзия, пиар-ход, который используют те, кто относит себя к
оппозиции.
Я с Тимошенко провел в начале 2000-х годов во время акции
«Повстань, Україно!» немало митингов. После ее выступления в Ровно,
сказал: «Юлия Владимировна, политсовет партии дал добро на
сотрудничество с вашей политической силой только при условии, что мы
вместе будем добиваться смещения Кучмы и демократизации общественной
жизни. А если в Вашем выступлении все время звучит, что нужно
избрать правильного царя, точнее, царицу, то я не буду этим заниматься.
Или вы прекратите об этом говорить, или мы будем действовать сами».
Олег: - Чи є в СПУ справжні теоретики, здатні переосмислити сучасні
вимоги до соціалізму, експлікувати їх згідно сьогоденню? Аби
прекрасномовні слова не тхнули нафталіном, і люди відчули живу силу
думок? Бо виникає відчуття, що соціалісти більше вовтузяться із можливими
лідерами-спонсорами, ніж міркують про свою місію – відродити соціальну
справедливість у країні.
Олександр Мороз: - Я просив би, щоб Олег відкрив сайт Соцпартії
чи газети «Товариш» і прочитав програму, прийняту ХІХ з’їздом партії три
тижні тому. Якщо він цікавиться взагалі цією темою, то зробить висновок,
що там якраз немає «нафталіну». Коли ж ми посилаємося на класиків, то
давайте пригадаємо слова Леніна стосовно програми партії: «В ней должно
быть то, что есть на самом деле в жизни». Так от, в нашій програмі
сьогодні є все те, що відображає нинішню ситуацію в Україні і як її змінити, тобто конкретне завдання для політичної сили і для суспільства в цілому,
якщо люди хочуть краще жити.
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І ще одне. В запитанні йдеться про те, що ми, мовляв, шукаємо
спонсорів і лідерів. Я зробив відвертий коментар про рішення з’їзду щодо
Миколи Рудьковського, згадав, що сьогодні штучно заблокована партія, не
має виходу в інформаційний простір, а це необхідно робити, відбувається
замовчування всіх кроків і дій партій. Один лише приклад приведу: ми
більше трьом мільйонам дітей війни допомогли оформити судові позови,
близько мільйона виграли судових позовів, близько 700 тис. людей
одержали кошти, які були незаконно утримані владою і таке інше. Але
такої інформації ви ніде не почуєте.
Це лінія влади, зрозуміло, що блокаду потрібно було проривати, ми
пішли на певною мірою ризикований крок. Сьогодні одним із керівників
партії обраний Микола Рудьковський під умови і його зобов’язання, що він
виходить з фракції ПР і виконує просту місію: використовує
парламентську трибуну для донесення суспільству позиції партії з
ключових питань, в тому числі через проекти законів; він добивається
розблокування інформаційного простору. Він написав заяву, але її не
озвучують, його не відпускають з фракції. Минулого тижня політвиконком
прийняв рішення, яке зобов’язує його негайно вийти із фракції, а якщо він
цього не зробить, то позбудеться статусу, який йому визначив з’їзд.
Сергей, Киев: - С кем из политиков Вы поддерживаете отношения?
Кто Ваши друзья, или в политике их нет?
Александр Мороз: - Я со всеми политиками поддерживаю отношения
настолько, насколько они возможны. Откровенно говоря, о дружбе речь не
идет. Не я сказал, что в политике друзей нет.
Бізнесмен: - Сьогодні на всіх підприємців йде колосальний тиск з
боку податкових та інших служб. Сьогодні займатись бізнесом майже
неможливо! Постійно якісь наїзди та вимагання грошей держслужбовцями.
Як з цим боротися?
Олександр Мороз: - Зміна системи влади – єдиний вихід.
Ліквідація районних, перш за все, адміністрацій, передача повноти влади
обраним структурам, принаймні тоді хоч припиниться централізоване
«доїння» всіх тих, про кого згадує автор запитання. Бо насправді сьогодні все
це набуло вигляду загальної системи – це нищить бізнес, підприємництво,
ініціативу людей і виводить владу з поля відповідальності перед людьми.
Адміністрації на місцях служать не населенню, а тим, хто їх призначив,
годять їм, займаються винятково виборами. Так було запроваджено ще при
Кучмі, було при Ющенку, і так продовжується нині, тільки в ще гіршому
вигляді.
А відповідати за те, як сьогодні люди живуть, як вирішуються
побутові проблеми, питання зайнятості людей, місцевого бюджету,
благоустрою і так далі, нема кому. Реальна влада в тому не зацікавлена, а
органи самоврядування, які нібито повинні ними займатися, не мають ніяких
можливостей. Тому перший напрямок заходів, які потрібно вирішити в
Україні, – зміна системи влади, яка зводиться, в тому числі, й до ліквідації
райдержадміністрацій. Це перший пункт нашої програми. Дурна (вибачте за
точність) вертикаль влади, яка є в Україні, не потрібна. Ті країни, де не
знають «вертикалі», мають нормальне життя людей.
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Рио-рита: - Как Вы относитесь к тому, что парламент завалил
пенсионную реформу? Почему депутаты не поддержали и закон о снижении
пенсий высоким чиновникам?
Олександр Мороз: - Скажу так: структура і склад парламенту
сьогодні не дозволяє прийняття нормальних соціальних законів. Безперечно,
потрібно робити пенсійну реформу, пенсійні фонди мають бути
індивідуальні, гарантовані державою, а не приватні. Власне, це ключова
теза, чому зміни до пенсійного законодавства не пройшли, навпаки пройшло
те, що стосується пенсійного віку, стажу – те, що утискує інтереси людини.
Хто приймав такі закони? Ті, хто складає сьогодні більшість у парламенті.
Вони могли скасувати те, що ними прийняте або скасувати порядок
формування пенсійного фонду і так далі? Ні. Тому тут все зрозуміло.
Відносно високих пенсій державним службовцям: міністрам,
депутатам і так далі. Хочу нагадати, що для пенсії є перша підстава –
заробітна плата. Чому сьогодні ніхто не згадує, що розмір зарплат депутати
собі не визначають – це не в їх компетенції. Це питання вирішується
Кабінетом Міністрів, а депутати за положенням прирівнюються до
відповідного статусу держслужбовців. Так от, одна прем’єр-міністр в багато
разів підвищила зарплату державним службовцям (автоматично і депутатам),
щоб вони не брали хабарів. Так що тепер чиновники хабарів, як ви знаєте, не
беруть і відповідно одержують високу пенсію.
Ще тоді я виступав з пропозицією Голові ВР (В. Литвину), давайте
приймемо окреме рішення ВР, про те, що депутати залишаються на
попередньому рівні утримання. Ця ініціатива не пройшла. Обговорювати
питання пенсій потрібно комплексно. В принципі, рухатися треба іншим
шляхом: не зрізати пенсію комусь, а підняти пенсії усім. Це можна
зробити, просто треба не красти, в тому числі не розкрадати бюджет, не
займатися відкатами, підвищенням цін, які в кінці кінців, роблять
неможливим життя людей, але це знову ж таки окрема тема. Ще раз відсилаю
автора цього запитання до програми партії на сайті Соцпартії України.
Optima: - Как Вы отнеслись к тому, что Юрий Луценко на саммите в
Ялте пожал руку Кучме, то есть фактически, попросил у него извинения за
акции «Украина без Кучмы»? Вы общались с Ю. Луценко после его выхода
из тюрьмы? У него есть политическое будущее?
Александр Мороз: - Заочно общался, комментировал некоторые его
высказывания. Я специфично отношусь к человеку, который сделал то, что
сделал. Сегодня мало кто вспоминает, что Луценко был министром в
кабинете Януковича, Ющенко, молился на Ющенко, ерничал над
Тимошенко. А потом понял, что сила на ее стороне, переметнулся к ней…
Думаю, и с ней он временно. И все это «последовательно», «служа»
высоким идеалам.
У меня есть сборник стихов на русском языке, там о выборах сказано:
…Ставки высокие. Средства сомнительны,
снова в стране затяжные бои.
Есть и потери, но нет победителей,
ранят враги, добивают свои.
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Этой темы я касался в интервью с Дмитрием Гордоном, материалы
есть в «Бульваре» (в Интернете). Не хочу о Луценко говорить. Хотя
обращался к президенту, когда Ю.Л. арестовали, о том, что его не стоит
держать в СИЗО, так же как писал по поводу Юлии Тимошенко, чтобы не
делать шоу из этих обстоятельств.
Олег Немедведев: - Почему в Чехии, ряде других европейских стран
на выборах люди голосуют за левые силы, а в Украине – за олигархов? Мы
идем в Европу, это означает повышение рейтинга левых партий в Украине?
Олександр Мороз: - Так. Якщо ми підпишемо Вільнюську Угоду, то
придушувати і далі, замовчувати діяльність і перспективи, зокрема
Соціалістичної партії України, не вдасться, хоча би тому, що до
європейських цінностей, стандартів життя, до політичної системи, яка є в
Європі, доріжку найбільше проторили саме соціалісти України.
А запитання можна було б поставити і перед виборцями: чому так
голосують? Виходить, що сьогодні обирають тих, хто заплатив, або щодо
кого розпорядилася місцева влада, а завтра кепкують з обраних, дивуються з
результатів. Ніби хтось із Місяця прилетів до нас і проводив голосування. Я
завжди казав: «Перш ніж зрозуміти, чому погано живеш, не шукай
винних «зверху», придивись до себе».
Марина, Крым: - Вы поддерживаете инициативу ВО «Свобода» о
запрете КПУ? Будет ли такой закон проголосован в парламенте или это
просто пиар?
Олександр Мороз: - Це дешевий піар. В мене є багато претензій до
керівництва Компартії, але сама по собі ідея має право на життя, є
прибічники її. Тому заборона КПУ – була б порушенням прав людини,
перш за все. А потім, хай «Свобода» проголосує.
Сергей из Запорожья: - Я отношусь к поколению людей
воспитанных на коммунистических идеалах. В современных реалиях
коммунизм = утопизм. Социалистическая партия была единственная
политическая сила после распада СССР, идеология которой была наиболее
близка простым людям, не политикам, не олигархам. По моему мнению,
Ваше личное поведение на вершине политики, Ваша возня с предателем –
майором, ваше участие в оранжевой вакханалии привели Вас и
социалистическую партию на политическое кладбище! К сожалению, меня
уже не интересует ваше политическое будущее, а есть ли человек, есть ли
силы в партии способные вернуть социалистическую партию хотя бы в
парламент?
Александр Мороз: - Очень рассчитываю на позицию автора вопроса,
чтобы он не только занимался спорными умозаключениями, а и сам делал
что-то конкретное, что исходило бы из его убеждений, которые, кстати,
соответствуют, как он сказал, идеологии Социалистической партии Украины.
Упускаю моменты, о которых он говорит вначале, потому что его
интересовали, видимо, конкретные моменты по поводу «предателя-майора» и
тому подобное. Скажите, а если бы я не озвучил некоторые записи
Мельниченко, Вы бы и сейчас считали, что у нас был вот такой демократпрезидент Кучма (как в Европе, между прочим, считали), что у нас не
совершаются преступления и власть к ним не имеет отношения? И что мне
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было делать в то время, если я получил известную информацию? Может
быть, Вы посоветуете..?
Поэтому это не «возня» с майором, у меня отношения с ним были по
реальным обстоятельствам, не более того. Его, кстати, не считаю
изменником. Давайте посмотрим, сколько людей уже по этому делу
«прошло», сколько новых преступлений сделала власть для того, чтобы
скрыть следы понятного преступления. Это большая тема для разговора.
Оранжевая революция – так условно было названо общественное
движение, было движением честных людей, желающих свободы. Так хотел
народ, и я был с народом, не с теми, кто светился на трибуне, кто кричал
«Ющенко!», потому что цену и Ющенко, и другим я знал хорошо. Но это
было условие остановки властного режима, недопущения Кучмы к
третьему сроку (а все для этого было подготовлено).
Да, мы занимается этой проблемой (вернуть СПУ в парламент – Ред.).
Есть силы в партии. С удивлением, например, узнают сегодняшние
участники избирательной кампании по некоторым округам, что на местах
функционирует фактически только Соцпартия, а те, которые сегодня
именуются новыми ( не буду их называть партиями), их нет в природе, не
существуют. ПР – это партия власти, это сама власть, а не партия. Если
кто имеет хотя бы небольшую власть, но не в пределах партии, то он
вынужденно или становится членом партии, или изгоняется с места работы.
Это демократия по-украински, то есть – диктатура. Директора школ,
специалисты, работники предприятий, мелкие предприниматели – хочешь
выживать – пиши заявление в ПР. Это и смешно, и горько, и никакого
отношения к демократии, тем более к европейской, не имеет. Уверен,
реализация методов, которые мы предлагаем, поможет вернуть обществу
более-менее нормальное состояние, перспективу, и тогда будут затребованы
структуры и усилия Соцпартии Украины.
Новости Украины – From-UA: - Расскажите о ваших дальнейших
планах.
Александр Мороз: - Всегда, когда ты говоришь о планах на будущее,
то нужно определяться, какое же это будущее по времени, по возможностям,
по целям. Я должен сделать то, что я наметил. У меня готовы к изданию
несколько книг поэзии (похвалюсь: я – лауреат нескольких международных
литературных премий).
Хочу подготовить материал (возможно, книгу) о начале
преобразования Украины в 90-х годах, потому что по этому поводу есть
достаточно литературы, но в ней много субъективного. Хочу написать о том,
как было на самом деле. Надеюсь, книга будет пользоваться спросом,
поскольку людям нужно знать правду.
Самое главное - буду делать все для того, чтобы социалистов
возвратить в парламент. Меня в данном случае не интересуют личные
притязания, полномочия, статусные вещи. Мне надо, чтобы то, чему отданы
многие годы жизни, было реализовано, потому что за этим перспектива
Украины. Я в этом глубоко убежден.
А ключ к переменам – система власти в Украине. Если бы мы
построили отношения так, как мы предлагали и предлагаем, как они
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построены, например, в Японии, в Швейцарии, в Австрии, Украина быстро
бы сравнялась с этими странами по уровню благополучия людей и обогнала
бы их. Просто не надо растягивать дальше то, что осталось в Украине. А
нынешняя власть иной быть не может, потому что она – крупный бизнес.
Сегодня это главная проблема для Украины и главный тормоз ее
развития.
Еще раз предлагаю: прочитайте программу партии. Украина сегодня –
страна,
представляющая
периферийный
капитализм,
скажем,
второсортный капитализм и его колониальные ветви. И до тех пор, пока мы
не станем демократической страной, положительных перемен не будет. Это
должен понимать каждый и не считать, что мы призываем к чему-то
заоблачному, такому, что не касается реальной жизни. Именно в этом и есть
перспектива жизни каждого, перспектива страны.
11.11.13
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Як зняти напругу в суспільстві?
Відмовившись від обіцянок підписати у Вільнюсі угоду про
асоціативне членство України в ЄС, влада викликала обурення у
населення. У Києві виник Євромайдан. Він розпочинався ініціаторами
через соцмережі інтернету і не збирався підпорядковуватись будь-яким
політичним партіям. Згодом останні створили свій майдан, а незабаром
обидва майдани з'єдналися, все більше підпорядковуючись парламентським,
так званим опозиційним партіям.
Влада, ПР спробували використати платних антимайданівців, котрі
діяли методами, подібними до методів протестуючих. На боці так званих
«тітушок» були правоохоронні органи, чинна влада. Конфлікт розгорався,
набував ознак трагедії.
У мене немає конкретних доказів участі в конфлікті зарубіжжя, але
зусилля зокрема США (з боку Майдана) і РФ (з боку влади) були
очевидними. Пройде час, усе з'ясується.
Гострота протистояння наростала. Я регулярно звертався до
опонуючих сторін, прагнучи запобігти трагедії, заодно задовільнити
справедливу вимогу Майдану – повернутися до Конституції в редакції
2004 року.
Громадянський конфлікт у Києві біля стадіону «Динамо» можна
розглядати з різних сторін. Тоді виявляться в ньому і факти спланованої
провокації, і сценаристи, і наївні та щирі в своїй правоті люди, і інтерес
влади та претендентів на владу.
Однак, є загальна причина і цього інциденту, і інших форм протесту.
Вона полягає в тому, що люди невдоволені станом свого життя і не бачать
для себе ніякої перспективи. Більше того, вони не вірять ні владі, ні
самопроголошеній опозиції, розуміючи, що ті й інші – одного поля ягоди. А
хто стоїть на різних майданах, кому підносять «пляшки Молотова», хто
організовується на провладні мітинги – всі вони не можуть не відчувати, що
їхніми руками намагаються діставати з жару владні каштани. Чужої їм
влади.
Так буде і надалі, бо так завжди відбувається в авторитарній державі.
Є один правитель, відповідальний за все. Були б якісь успіхи – люди не
помітили б, вважаючи, що це – норма. А ось в провалах – люди знають, хто
винен. Самі вони нічого змінити не можуть – так організовані відносини в
країні, а почуватися безправними і незаслужено обділеними не хочуть. В тім
джерело протесту.
Що слід робити? Треба дати людям владу. Тим самим - і
відповідальність за неї. Це не означає, що протести відразу припиняться.
Але в настроях багатьох людей з’явиться стримуючий фактор –
відповідальність за те, як живе кожен, як живе народ і держава. Забезпечення
такого повороту – в зміні системи влади, в поверненні до Конституції з
поправками 2004 року, її вдосконаленні щодо органів місцевого
самоврядування, судів, ліквідації низових ланок держадміністрації. Такі
переміни дозволять поступово справитися з багатьма виразками: корупцією,
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бюрократизмом чиновництва, розкраданням бюджету і багатьма іншими
болячками українського суспільства.
Так, це не може статися одномоментно. Але заявити про такі наміри
і приступити до їх запровадження влада (найперше, Президент)
зобов’язана. Консультації з цього приводу, доля парламенту, уряду, прав
опозиції тощо – це робочі моменти. Вони необхідні, щоб усі, найперше
протестуючі, бачили, – необхідні переміни будуть, отже, є світло попереду.
Це якраз те, що може зняти гостроту нинішнього (і не лише)
громадянського конфлікту.
21.01.14
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Президенту України*
В.Януковичу
Голові Верховної Ради України
В.Рибаку
в.о. Прем’єр-Міністра України
С.Арбузову
Головам фракцій парламенту
О.Єфремову, А.Яценюку, В.Кличку,
О.Тягнибоку, П.Симоненку,
позафракційним депутатам
Аналіз причин політичного загострення останніх місяців та потреба
врегулювання конфлікту і недопущення подібного в майбутньому вимагає
термінового вирішення питання про систему влади в Україні. Висловлені у
цьому сенсі пропозиції учасників переговорів у Глави держави, міркування
попередніх Президентів України та повсюдні вимоги протестуючих
зводяться до відновлення чинності Конституції України зі змінами,
прийнятими у 2004 році. Йдеться про повернення до парламентськопрезидентської форми правління.
Ситуація вимагає термінового розв’язання цієї проблеми, повернення
усіх стосунків в єдине правове поле. Це можна зробити за 2-3 дні,
звернувшись до Конституційного Суду з настійною вимогою відмінити
свій неконституційний висновок, зроблений у жовтні 2010 року.
Закономірною підставою такого висновку є «нововиявлені» обставини –
висновок КС в 2008 році з цього ж питання, зроблений у відповідності з
нормами Конституції України та закону про Конституційний Суд України.
Парламент може створювати нову Комісію для конституційних
ініціатив, але будь-які новації до змісту Основного Закону в редакції 2004
року вимагатимуть довготривалої процедури, передбаченої ХIII розділом
Конституції. Комісія може працювати над наступними змінами, зміст яких
відображений у другій частині політичної реформи 2004 року (що пройшла
уже всі процедурні етапи), в концепції змін, підготовленій Конституційною
асамблеєю за дорученням Президента України, в пропозиціях інших
суб’єктів законодавчої ініціативи. Але, це все – завдання наступного
періоду, не зв’язане з нинішньою ситуацією.
Парламент зараз працює над законопроектами, зокрема щодо амністії
певних правопорушників. Це важливо, як і вже прийняті рішення 28 січня
ц.р. Проте, це кроки тактичного характеру. Вони стосуються інтересів
обмеженої кількості посадовців, претендентів на владні повноваження, інших
____________________

* Всі адресати одержали цей документ. Реакції ніякої, один з лідерів
опозиції владі поцікавився: «А чому він до всіх звертається? Треба лише до опозиції».
Протистояння підтримувалось і владою, і опозицією. Першим – щоб
показати силу влади. Другим – щоб жертвами створити точку неповернення. Про це
свідчать наступні трагічні події.
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фігурантів політичного та громадянського дійства. А зміст Конституції –
стратегічне питання для народу і держави. Його позитивний розгляд
мотивує і зміст та припинення протестів, і позицію лідерів держави та
політичних партій.
Вирішення цього питання знімає реальну причину протестів, при тому
проблеми виборів, функціонування органів влади, інші виклики при всій
важливості їх відходять на другий план.
Прошу прислухатися до викладених пропозицій.
Співголова Конституційних
Комісій у 1996 та 2004 роках

О.Мороз
28.01.14
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Матеріал для ЗМІ
Припинити сповзання до катастрофи!
Тривога все більше опановує суспільство. Провладні і опозиційні
структури не мають права не втручатися в розвиток подій, тим більше
провокувати їх загострення. Демонстрування непричетності до
кровопролитних сутичок – зразок боягузтва і безпорадності. Внаслідок
цього все реальнішою стає загроза втрати державності і масового
братовбивства. Не має значення чи це керований ззовні, чи спонтанний
процес, але він, по суті, реакційний і не має межі при скочуванні в хаос.
Застосування методів терору, особливо під час захоплення
адміністративних приміщень чи збиткування над людською гідністю –
предмет реагування держави. Реагування влади, яка складається також і з
опозиційних ланок. Уникати такої відповідальності принизливо.
Під час акцій протесту «Вставай Україно!» та «Майдан – 2004»
протестуючі теж заходили в адміністративні приміщення. Але робилося це в
межах законодавства, найперше депутатами, котрі мали відповідні права.
Вони займали приміщення, навіть адміністрацію Президента самі, а не
ховалися за спинами активістів з вулиці. Маніпулювання майданами
сьогодні приводить до використання їх авантюристами з різних
деструктивних, юридично не зареєстрованих структур. Невдалі, наприклад,
спроби В.Кличка вплинути на розбій – яскраве тому свідчення.
Зупинити сповзання
країни в загальний громадянський
конфлікт – це зобов’язання і влади, і опозиції.
Попередні домовленості сторін переговорів треба реалізовувати чітко
і послідовно, зберігаючи конституційний порядок. Це означає:
- визнання правочинності Конституції України в редакції 2004 року;
- проголошення дострокових парламентських виборів;
- скасування законів, прийнятих 16 січня (крім закону про бюджет);
- амністія певним правопорушникам.
Конституція – 2004 передбачає інший порядок формування уряду та
адміністрацій, знімає багато нинішніх протиріч та ажіотаж довкола
президентських виборів.
З урахуванням кроків для забезпечення громадського спокою влада і
опозиція зобов’язані спільно заявити про врегулювання конфлікту,
забезпечити звільнення майданів від організованих ними мас громадян.
Відмовитися від такої потреби можуть лише провокатори. До них тоді
правомірно можна вживати законом передбачені заходи.
Враховуючи недовіру громадян до влади та відсутність
загальновизнаного лідера від опозиції, для зняття небезпечної напруги в
суспільстві слід запросити зарубіжних представників високого рівня, як
гарантів дотримання домовленостей сторін, але при врегулюванні конфлікту
не допускати ігнорування позиції України як суверенної держави, бо наші
майбутні (поки що) здобутки і гострі проблеми – власна турбота
українського народу та уповноважених ним представників. Прикладів такої
відповідальності є достатньо в минулій та сучасній практиці зарубіжних
країн.
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Це шлях до примирення і збереження країни. Саме в цьому
бачиться зрілість керівників влади і опозиції. На це сподівається народ.
27.01.14
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Из интервью информационному издательству «Фасе ЮА»
- Александр Александрович, как Вы оцениваете (по форме и
содержанию) внесенные ВР скандальные поправки в Закон «О
судоустройстве и статусе судей», а также процессуальные законы «О
дополнительных мерах защиты безопасности граждан»?
Каждый из этих законов можно оценивать отдельно, сравнивая с
европейскими нормативными актами подобного содержания, сразу же
отказываясь от вещей примитивных, как, например, регулирующих движение
так называемых автоколонн. Принятие упомянутого акта, в частности,
свидетельствует о реакции власти «на злобу дня», «по случаю». Так законы
принимать нельзя.
Было бы полезным проанализировать прохождение законов:
инициирование, экспертиза, обсуждение в комитетах, дискуссия в
сессионном зале… Похоже, всего этого просто не было. Это не красит
парламент.
С другой стороны, непонимание вызывает способ участия в
законодательном процессе депутатов, относящих себя к оппозиции. Их почти
равное количество с провласными депутатами в каждом комитете. Такого
раньше никогда не было. Неужели там нельзя, если не отстоять, то хотя
бы высказать свою позицию, при необходимости популяризуя ее через
СМИ (благо, возможностей для этого у них предостаточно)? Похоже, многие
из депутатов, вне зависимости от их политического позиционирования,
забывают, что в единый законодательный орган они избирались не для
мордобоя, а для подготовки нужных законов и других документов.
- Сегодня много дискуссий идет вокруг процедуры принятия
вышеуказанных поправок к законам. Что Вы, как бывший спикер,
можете сказать по данному поводу? Действовали ли представители
правящего парламентского большинства, голосуя руками, в
регламентном поле или же они вышли за его пределы, как утверждает
оппозиция?
Уповать на соблюдение регламента в парламенте, где этот закон
нарушается повсеместно и постоянно, нельзя. Прикрываться определенными
нормами этого документа можно (с любой, кстати, стороны), но это не
оправдание конъюнктурных решений. Деталей не касаюсь, тем более
нарушения очевидны. Повторюсь, с обеих сторон. Вспомните, почти год шла
борьба за персональное голосование. Возможно, это была имитация борьбы?
Ведь не принимают НИКАКОГО участия в голосовании и многие
«борцы».
В целом же депутаты вместе дружно дискредитируют парламент в
глазах народа, действуют против интересов государства, его авторитета.
Это то, что обязательно аукнется впоследствии.
Могу привести пример. В 2002 году часть депутатов подписями в
кабинете заместителя председателя парламента якобы приняли Земельный
Кодекс. Это закон преступного содержания, введенный по указанию
тогдашнего президента, скрепленный, к тому же, фальшивой печатью
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Верховной Рады. Последствия этого преступления видны в каждом селе. А
участие в упомянутой авантюре принимали и многие из тех, кто ратует
теперь за соблюдение регламентных процедур и за защиту села.
Нет, регламент нужно соблюдать, и парламент должен РАБОТАТЬ, а
не прислуживать заинтересованным лицам и кланам.
- Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся сегодня в
единственном законодательном органе страны?
Если бы я сказал, что парламент нужно переизбрать, то не погрешил
бы против истины. Он слишком себя скомпрометировал. Другое дело, на
основе какого закона он мог бы избираться? Ведь нынешний состав
депутатов попал в сессионный зал на основе закона, который был
результатом сговора партий (кроме «Удара»), представленных теперь в
парламенте.
А ведь нужен был закон об открытых партийных списках.
Социалисты предлагали его еще более 12-ти лет назад. Все понимают о
необходимости такого закона, но… хитрят. Хитростью нормальное
государство не строится.
- Некоторые народные депутаты и политологи убеждены в том,
что действенным «лекарством», позволяющим избегать политических
кризисов может стать возвращение к Конституции образца 2004 года.
Ваше мнение на этот счет?
Чтобы к такому выводу придти, не надо слишком больших
умственных усилий. Это крайняя необходимость. Неизбежность, если
ориентироваться на Европу, на перспективу для Украины как европейского
государства. Ведь нынешний парламент «проглотил», извините за
тавтологию, неконституционное решение Конституционного Суда в 2010
году. Не воспользовался своим правом, не выполнил свою
ОБЯЗАННОСТЬ (!) по поводу Основного Закона.
Случилось то, чего добивался В.Ющенко для себя. Хотя зачем это
ему было нужно? – отдельный вопрос.
Умиляет, что
возврата
к
Конституции-2004
добиваются
представители фракции, голосовавшие ЕДИНОГЛАСНО под руководством
Ю.Т. против демократичных изменений почти десять лет назад. Дошло,
наконец.
- Ваша оценка событий на Майдане, а также реакции на эти
события власти, в частности, президента Януковича.
Приведу свой комментарий по этому поводу, размещенный сегодня на
сайте СПУ (див. статтю «Як зняти напругу в суспільстві»).
- Одним из требований Майдана является проведение досрочных
президентских и парламентских выборов. Очевидно, что юридических
оснований для внеплановой «перезагрузки» власти на сегодня нет. А
есть ли политические?
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Это предложение можно рассматривать как политический проект,
хотя и маловероятный (относительно, президентских выборов). Вообще
обострение политической ситуации возникло некоторым образом спонтанно,
оно спровоцировано властными маневрами по поводу соглашения с ЕС.
Майдан предположительно готовился к 2015 году. Вероятнее всего,
парламентские выборы пройдут в установленный срок. Исходя из этого,
можно говорить о шансах некоторых претендентов. Шансах, объективно
пониженных нынешним майданом. Пониженным для всех, включая
нынешнего президента. Но относительно конкурентов у него преимущество
из-за разобщенности внутри «тройки». Заявление А.Яценюка о «лидере –
народе» никем серьезно не воспринято. Это понятный уход от ответа. В
«тройке» преимущество имеет В.Кличко. Как человек «со стороны»,
несмотря на больший опыт во власти и подготовку А.Яценюка или
длительную политическую тусовку О.Тягнибока. Именно известность двух
фигурантов в кампании такого уровня им вредит, а «сброситься» на
представителя «Удара» им не хочется, хотя это обеспечило бы относительное
усиление конкуренции в борьбе за власть.
Думаю, не в последнюю очередь из-за этого оппозиционеры вдруг
стали приверженцами конституционной реформы-2004, чтобы глава
государства не был единовластен. Даже ради этого изменение отношения к
Конституции с их стороны стоит приветствовать.
- Соответствуют ли запросам и ожиданиям общества лозунги,
озвучиваемые Олегом Тягнибоком, Арсением Яценюком и Виталием
Кличко?
Эти лозунги нравятся людям, но воспринимаются скептически.
Скепсис стоило бы проявлять и авторам призывов, особенно двум из трех,
знающих, что есть серьезные юридические и политические преграды для их
осуществления. Если бы власть действовала не так… топорно 30 ноября – 1
декабря и в некоторых иных эпизодах, то соответствующие лозунги могли и
не появиться.
- Известно, что Майдан возник в знак протеста против
неподписания Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Почему, на
Ваш взгляд, Виктор Янукович, который неустанно повторял о том, что
евроинтеграционный курс – это ключевой внешнеполитический
приоритет Украины, в последний момент сделал шаг назад?
Мне кажется, В.Янукович не учел многих обстоятельств, связанных с
соглашением, а его консультанты переусердствовали с пропагандой. В итоге
ему самому приходится выпутываться из силков, расставленных
доброхотами. В его положении эффективнее было бы признать
необходимость
реализации
давным-давно
провозглашенного
социалистами лозунга «Построим Европу в Украине». Хотя, как Вы
понимаете, дело не в поддержке лозунга, а в реальном переходе на
европейские стандарты жизни, начиная с реформы системы власти. С
безотлагательной реформы!
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То, что случилось, нельзя оценивать ни шагом вперед, ни шагом
назад. Это, скорее, действия по обстоятельствам. Повторю в который раз,
европейские стандарты и ценности ни дальние, ни близкие, ни западные,
ни восточные соседи нам не внедрят. Это можем сделать (и должны
сделать!) только мы сами.
Готова ли власть двигаться по этому пути? Не уверен. Во всяком
случае, пока.
- Если говорить о президентских выборах-2015 в контексте
будущего развития нашей страны, то какой является роль и вес
грядущей избирательной кампании?
Ко времени выборов должны быть приняты принципиально важные
политические решения. Важнейшим из них, повторю в очередной раз, есть
политическая реформа, изменение системы власти. Не будет этого –
Украина будет захлебываться в состоянии стагнации. А тогда может быть
все. Печальное и для страны, и для представителей власти.

22.01.14
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Найважливіше завдання
Політичні підсумки першої декади лютого залишають мало місця для
оптимізму. Чергові віче Майдану, кілька засідань парламенту… Ніякого
просування до розв’язання конфлікту. Сторони хочуть «перестояти» один
одного. Вони нехтують варіантами швидкого вирішення стратегічного для
країни питання – зміни системи влади. Використання різних аргументів
(недосконалість норм Конституції - 2004, недоформування комісії
парламенту, підготовка пропозицій «Батьківщиною» та «Ударом» і т.п.) – це
маскування небажання вирішити питання по суті.
Вирішити його слід для держави, а не для окремих зацікавлених осіб.
Шлях для того прямий: змусити Конституційний Суд скасувати замовний
незаконний висновок 2010 року. А далі – вдосконаленню немає обмежень.
Але для того будуть створені інші умови. Тоді в Конституції можна
передбачити все, що потрібно для країни, а не те, що диктує змагання за
«шапку Мономаха».
Всі сторони конфлікту (а їх більше, ніж дві – і в конкурентів влади, і
всередині її) не зважають на те, що нинішнє протистояння нищить
державність як таку. Майданна форма протесту має право на життя, але
вандалізм, захоплення адмінприміщень, підміна владних інституцій при
розслідуванні злочинів (чи їх приховування (?), як це було з постраждалими
від вибуху в Будинку профспілок, з грабежами в «Українському домі»
тощо) – це те, що дискредитує засади державності, що шкодитиме
інститутам держави навіть тоді, коли їх очолювали б вихідці з Майдану.
До таких наслідків не можна бути байдужими. З Україною, її владою,
лідерами громадської уваги вже сьогодні світ не рахується. Опублікована
минулого тижня телефонна розмова високих чиновників зі США* не просто
дає оцінку справжньої ролі окремих політиків, вона демонструє, що в
геополітиці Україна все міцніше освоює роль пішака. Це принизливо для
країни, яку за своїм потенціалом можна було б порівнювати із Францією,
Німеччиною, Британією.
Повернення до норм Конституції 2004 року – найважливіше завдання
на сьогодні. Воно лише початок тих конкретних перемін, які в Україні маємо
здійснити ми самі. Самі, бо такі, як ми є сьогодні, ми і потрібні світовим
гравцям, незалежно від їх географічного розташування. Невже цього не
бачать достойники у владі та їх конкуренти?
Можна по-різному ставитись до підготовки і організації Сочинської
олімпіади, що днями стартувала. Але з білою заздрістю доводиться дивитись
як групи людей гордо скандують «Ми – росіяни!». Чи маємо в
сьогоднішньому житті хоч маленький привід почути щось подібне у нашій
країні, почути щире і небезпідставне: «Ми – українці!»?
10.02.14
______________________

* Телефонні розмови (правдоподібно) заступника держсекретаря США
Вікторії Нуланд і посла США в Україні Джеффрі Пайєтта про ситуацію в Україні,
оприлюднені в YouTube. Співрозмовники дають оцінку В.Кличку, А.Яценюку, О.Тягнибоку,
В.Януковичу, демонструючи свою обізнаність щодо ситуації і свій вплив на політиків.
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ДОРОГОЮ ЦІНОЮ
(до оцінки суспільно-політичної ситуації)
1. Єдиний позитивний наслідок тримісячного протистояння в Києві та
загалом в Україні – повернення до редакції Конституції, схваленої у 2004
році. Після мотивів євроінтеграції, протесту проти спроб розгону майдану, за
прийняття законів про амністію, виявилось, що пояснень причин протесту не
вистачає. Тоді спливла на поверхню тема Конституції – 2004. Вона стала
гаслом для переважної більшості майданівців, які змістом конституційних
норм не цікавляться. Таким же гаслом вона стала для опозиційних політиків,
що норми ці знають, ніколи їх не сприймали, а тепер підхопили їх як
зброю для боротьби за владу.
Гасло підтримане і владою, хоч вона так само не хотіла його втілення.
Влада і її конкуренти продовжували балансувати на межі «хто вистоїть», бо
їх цікавила не демократія, європейські засади управління, гарантії прав
людини. Вони керувались жадобою влади, її можливостей, а оскільки інші
вимоги майданців і мітингів на місцях на меті не мали такого об’єднуючого
значення, як повернення до Конституції – 2004, то змушені були підтримати
проголошене гасло. Сталося те, чого відповідальні політики, соціалісти
найперше, добивалися усі роки незалежності. Редакція «Конституції - 2004»
частково
повернута,
Україна
юридично
стає
парламентськопрезидентською республікою.
Це успіх стратегічного значення.
2. Досягнути цього успіху можна було швидко і без жодних жертв.
Конкретні пропозиції щодо цього керівники опозиційних структур і
керівники влади одержали від соціалістів завчасно. Зі згаданих раніше
причин скористатися такою можливістю вони не захотіли. Саме тому
вони майже однаково відповідальні за величезні жертви, кров і
поневіряння сотень і тисяч людей. «Майже», бо влада винна найперше.
Внаслідок надмірної концентрації влади в руках Президента він
відповідальний за трагедію, за допущення кривавого розвитку конфлікту.
Безглуздо стверджувати, що люди йшли на смерть за зміни до
Конституції. Ні! Вони йшли проти владного режиму, за зміну життя в країні,
здебільше не усвідомлюючи, що згадані зміни лише розпочинають тривалий і
складний шлях реформування суспільного життя на користь кожного
громадянина.
Схилимо голови перед світлою пам’яттю загиблих з обох сторін
конфлікту, усвідомлюючи, що жертва їхня безмірна і… нічим не
виправдана. Людей під кулі підставили політичні гравці, переймаючись
лише власними інтересами. Вони уміють красиво говорити, приплакувати,
співчувати, вдаватись до траурних церемоній, бо для них це – піар. Кров для
них – лише точка неповернення у процесі боротьби. Однак, мало у кого з них
щиро болить серце за загиблими душами, від невтішного горя рідних, що
втратили синів, батьків, братів, чоловіків, за долі сотень покалічених у
спровокованих сутичках.
3. Україна не лише стривожила світ. Вона принижена перед людством
владою та її конкурентами. Вони цинічно проігнорували вироблений
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цивілізацією принцип – під час олімпійських ігор проти людей зброя ніде
не піднімається.
4. Верховна Рада перебрала на себе всі владні повноваження. Частину
з них – сумнівно з юридичного боку. Щоб уникнути згодом можливості
черговому «месії» знайти юридичні лазівки для повернення «царської
корони», треба невідкладно здійснити низку законодавчих і установчих
кроків:
- створити умови і забезпечити обов’язкове покарання винних у
жертвах: і тих, хто віддавав наказ стріляти по людях на майдані, і тих, хто
провокував стрілянину в правоохоронців. Злочинці мусять бути покарані!
Ні прийняті недавно закони про скасування відповідальності, ні принцип
строку давності тут застосовувати не можна;
- розробити і запровадити засоби захисту засад державності. Те, що
сталося в останні місяці, ще потребує осмислення усіма сторонами
української трагедії. Якщо, наприклад, влада руками правоохоронців стріляє
у беззбройних громадян, то це свідчить, що держава ворожа народу, отже
нікудишня. Але якщо громадяни стріляють у правоохоронців, то це означає,
що держави не існує. І в одному, і в іншому випадку за державу треба
боротися усім і з усією відповідальністю. Боротися, а не воювати, як це
сталося в Києві та інших містах;
- запропонувати Конституційному Суду негайно скасувати
замовний висновок 2010–го року щодо Конституції. При відмові виправити
злочинну помилку, добитися заміни усіх суддів КСУ;
- підготувати проекти закону про внесення змін до Конституції
України на основі деяких рекомендацій Конституційної асамблеї, пропозицій
фахівців з конституційного права. До прийняття відповідних змін
запропонувати органам місцевого самоврядування, керуючись відповідним
чинним законом, перебрати на себе делеговані раніше адміністраціям
права і обов’язки місцевої публічної влади, зосередивши всю повноту
місцевої влади у рад та їхніх виконкомів;
- рекомендувати Кабінету Міністрів України скоротити бюджетне
забезпечення місцевих адміністрацій відповідно до обмежених функцій,
маючи на увазі наступну ліквідацію ОДА і РДА;
- переглянути зміст бюджетного і податкового законодавства,
виходячи з першочергових потреб місцевої влади. Чітко сформулювати
законодавчі механізми справляння плати за користування місцевими
ресурсами, земельної ренти як джерел наповнення місцевих бюджетів і
соціальних фондів;
- встановити законом диференційовані обмеження прибутковості
виробничих, торгівельних і банківських структур;
- негайно переглянути виборче законодавство, віддаючи перевагу
принципу відкритих виборчих партійних списків і списків громадських
структур, знизивши до мінімуму прохідний бар’єр, щоб уникнути підстав
для змови між суб’єктами виборів і владою, як це було під час підготовки
чинного закону про вибори;
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- одночасно з виборами Президента України провести вибори
Київського міського голови, передбачивши термін його перебування на
посаді до наступних чергових виборів органів місцевого самоврядування;
- оголосити проведення дострокових виборів до Верховної Ради
України та органів місцевого самоврядування в жовтні ц.р., зважаючи на
зміну конституційних повноважень представницьких органів;
- переглянути склад ЦВК на основі пропорційного представництва в
ній суб’єктів виборчого процесу;
- організувати повсюдно підготовку, прийняття і реєстрацію
протягом року законом передбачених статутів місцевих громад,
поставивши під контроль громад всі сфери діяльності органів місцевої влади.
5. Вся діяльність влади повинна підпорядковуватись потребі
створення умов для реальної децентралізації влади, зняття будь-якої
мотивації для федералізації країни чи сепаратизму, створення умов для
наповнення конкретним змістом прав і обов’язків кожного громадянина,
його особистої відповідальності за стан справ у родині, краї і державі. Цю
потребу не можна підмінити різноманітними угодами чи деклараціями.
Змінити життя в Україні, стати їй насправді суверенною можна тільки
самим, не покладаючись на добродійство близьких чи далеких сусідів.
6. Треба не забувати, що громадянський протест у формі Майдану та
місцевих акцій, не зважаючи на іноді провокативну його радикалізацію і
позаправовий характер, передбачав не зміну одних на інших посадовців (чи
повернення «колишніх»), а зміну системи державної влади, власне зміни
укладу життя. За узагальненими оцінками вимог і претензій
протестувальників йдеться про уклад соціально справедливий, отже, про
сучасний соціалістичний уклад життя в Україні.
7. Сьогодні авторитет України, її вплив на геополітику зведено до
нуля. Перебіг останніх суспільно-політичних процесів свідчить про зовнішнє
втручання в їх планування і здійснення.
Завдання оновленої влади, політичних і громадських організацій
полягає у вибудові самостійної зовнішньої і внутрішньої політики
України як незалежної позаблокової держави. Це завдання не може бути
перекрите деклараціями про різні союзи чи блоки.
Народ має на практиці переконатися, що влада зміцнює всі складові
суверенітету держави, найперше ті, що стосуються прав і свобод людини, її
добробуту і гарантій на майбутнє. Люди не повинні вчергове розчаруватися в
наслідках суспільного зрушення.
Олександр Мороз
Співголова Конституційних комісій 1996 і 2004 рр.,
голова Теоретичної ради СПУ
25.02.14
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Не допустити крові
В попередньому коментарі* щодо розвитку політичної ситуації мною
згадано про очевидність зовнішніх впливів на неї. Не сподівався, що їх
доведеться аналізувати так швидко. Але зміни настали скоріше і додали їм
прискорення ще й незважені дії новітнього керівництва України.
1. Повернення до Конституції-2004 – успіх. Стратегічний успіх, який
у нинішніх подіях відігравав і стримуючу роль. Тим необхідно було
скористатися, адже із заходу і сходу, з опозиційних і владних кіл, з Майдану і
місцевих рад висловлювалася потреба повернення до парламентськопрезидентської форми правління.
Повернення відбулося «революційним» шляхом – голосами усіх, хто
зібрався в залі Верховної Ради. Вирішальна роль при тому належить
депутатам, які раптом «прозріли» щодо лінії ПР. За Конституцію-2004
голосували ті (або представники тих політичних сил), що в 2008 році
звертались до Конституційного Суду, аби відновлену тепер редакцію
скасувати. Голосували і ті, хто в 2010 році не скористалися своїм правом ( не
виконали свого обов’язку) не погодитися з неконституційним висновком КС.
І тепер одні з винуватців наруги над Конституцією наполягають на
кримінальному переслідуванні інших винуватців. Це «по-українськи»,
хай вибачать мені записні патріоти.
Зрозуміло, що звільнення суддів КС можна (і треба) було зробити, але
в законному порядку. Тим часом, для юридичної чистоти слід було
запропонувати суду самому скасувати власний недолугий висновок 2010
року.
Не повертаюсь ще раз до переконання про те, що все це можна було
досягнути давно і без жодної краплі крові.
2. Ще одним стримуючим фактором була підписана угода між
сторонами конфлікту при зарубіжних гарантах.
Хто змушував депутатів обнародувати документ про відновлення
Конституції, коли його мав ввести В.Янукович? Що вирішували 10 – 15
зекономлених годин? Хай би він сам відмовився це робити, були б вибиті
відомі тепер аргументи про невиконання угоди.
3. Президент владу фактично склав. Це знали і найближчі до нього:
генпрокурор, головний міліціонер та збирач податків. Про те свідчить і
поспішність евакуації президента з резиденції та партизанські маршрути
згаданих його колег.
Однак, якби ВР приймала свої кадрові ухвали днем пізніше, все
було б політично виправдано. Хто складав інший план? Що він був,
пересвідчитися можна з шоу С.Шустера. Заступник спікера не зумів
уникнути відповіді на пряме запитання одного з учасників шоу, мовляв, ви ж
не виконали багато вимог майданівців… Заступник знітився, признавши,
що він не може всього говорити, а «завтра… побачите».
4. Побачили. Поспіх і «нечисті» рішення доводять до зворотніх
результатів. Тимчасовий
уряд
С. Арбузова
підтверджує
свою
_______________________

* «Обозреватель», 24.02.2014 р.
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правоспроможність, а йому дають «уповноваженого». Ще кілька подібних
«уповноважених» (з правом на кадрові рішення!) одержують силові
відомства. Знаючи непогано зміст Конституції, не пригадую, щоб у ст. 85
була згадка про такі повноваження парламенту.
На практиці вийшло так, що замість демократії, розподілу влад, всю
владу зосередили в руках однієї людини. Хай і тимчасово, хай і в людини з,
можливо, демократичними переконаннями, але…
5. Формування технічного уряду непереконливе. «Технічний» не
означає «некваліфікований». Припустимо, кандидатура Прем’єра була
очікувана і зрозуміла, вона певною мірою неполітична (керівник партії
повернулась і пообіцяла «нікому не віддати» майданівців і взагалі усіх «взяти
під захист»). Але серед міністрів є і ті, хто сів не на своє місце, а інші попали
туди за партійно-політичною квотою. Серед них і кілька посадовців,
призначення яких зумовлено зобов’язаннями нової влади перед тими, хто
зацікавлений був у громадянському протистоянні, хто витрачався на
боротьбу. Схоже, щоб «відбити» затрати. Це вже було і ніякого відношення
до гасел майдану не має.
6. Нова влада негайно зайнялася зведенням рахунків з політикою
опонентів і з ними персонально. Невже найгострішим для стабілізації
ситуації та виходу з соціально-економічної кризи було мовне питання?
Невже суспільство чекало «ленінападу» (так «дотепно» висловлювались
деякі тележурналісти) і чим для нинішньої кризової ситуації завинив чоловік,
який помер 90 років тому? Так, дивись, і до Б.Хмельницького доберемося, бо
з царем Олексієм угоду уклав, і до Т.Шевченка, бо писав російською. Кому
муляла зірка на шпилі ВР (вперше побачив її по TV під час зрізання), може, й
на погонах офіцерів її знімемо, замінивши відповідними значками, скажімо з
організації під абревіатурою СС?
Той, хто організовує подібне, він думає про реальні життєві
проблеми людей, про їх згуртування на всіх теренах України? Ні, він
свідомо налаштовує одне проти одного безліч громадян. Він свідомо
підкидає аргументи сусідам в Росії, щоб там користувались ними, дивись:
вакханалія, вандалізм, бандерівщина…
7. Україна, на жаль, розмінна карта в світовій політиці. Виводити її з
такого стану зобов’язана навіть тимчасова влада. Сама найперше. Цього ж не
спостерігається. Навпаки дія узгоджена, навіть в деталях.
Не встигли з Грушевського гукнути в бік заходу про блокування
банківських рахунків, як негайно в Швейцарії та Австрії те і сталося. Але
сталося вибірково. Україні ж треба, щоб це стосувалося УСІХ, щоб створені
працею мільйонів багатства і їх еквівалент – гроші були на рахунках в
Україні, працювали на неї.
До речі, чому не арештували мій 300-мільйонний рахунок*,
«подарований» більше семи років тому однією дамою? Чом про її рахунки не
згадують? Чи не тому, що до Лондона далі, ніж до Женеви?
Вибірковий підхід до цієї справи з боку заходу підтверджує: там теж
______________________

* 300 млн.$ - сума, «одержана» мною за створення антикризової
коаліції – брехня, поширена в 2006 році Ю.Т. та з її подачі – Олегом Ляшко. Суд
спростував цей наклеп, але він використовувався конкурентами на виборах.
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мають «своїх» і «чужих» в Україні. «Своїх» не чіпають, навзамін вони
вірно служать. Не своєму народу, звичайно. Для нього і одні, і інші –
однаково чужі.
8. Впливові ЗМІ залежні. Ще вчора вони підносили як зразки
досягнень у боротьбі захоплення адмінприміщень, приниження посадовців,
перепідпорядкування правоохоронців, невизнання центральної влади тощо.
Сьогодні інтонація протилежна. Он, бачите, у Криму заявляють, що Київ
їм не указ, он там і в інших місцях розпоряджатися владою стали невідомого
статусу структури. Правильне обурення? Так. Але придивіться, і методи, і
навіть назви перейняті з Києва та інших міст – самооборонці.
Може ми пригадаємо нарешті, що структури подібного характеру
нашими законами не передбачені по всій Україні?
9. Критичною, вибуховою є ситуація в Криму. Втручання російських
військових недопустиме. Для себе його спробувала в суботу легітимізувати
Рада Федерації. Це рішення, однак, за межами міжнародного права.
Щодо дій РФ в оцінках нинішньої влади в голосі чути метал. Це
добре, хоч куди краще було б, щоб «метал» був у оборонному секторі, в армії
зокрема. А вона… Знаємо, там героїчні солдати і офіцери, та цього мало.
Пригадую, жодного танка власного виробництва держава не спромоглася
придбати за роки незалежності, не використовується продукція
дніпропетровців, немає сучасних літаків, навіть пального до них… Зарплата
наших військовослужбовців не йде в порівняння з іншими, сім’ї офіцерів без
житла…
Занадто багато розкрадено. В цих умовах «метал» доцільніше
замінити дипломатичною інтонацією. І не покладатися на західних
покровителів. Хто знає, може, вони зацікавлені в загостренні конфлікту в
Криму (і не тільки)? Зацікавлені, щоб згодом «мирити», як у колишній
Югославії та інших місцях, тим самим забезпечивши серйозне просування на
схід, щоб потіснити РФ? Треба це пояснити сусідам? Ми згодні грати
відведену роль території конфлікту?
10. Аргументи української влади для російської сторони зрозумілі:
ніякої загрози для громадян російського походження і для
російськомовного населення в Україні немає. (На крики в парламенті під
час російськомовних виступів зважати не слід – в кожному парламенті є
надмірно екзальтовані люди. Та це й не причина для військового втручання.)
Висновок про рівноправність можна підтвердити десятком аргументів, їх
треба готувати і їхати до Москви.
Жодна жертва не може бути виправданою. Те мусять усвідомити і в
Москві. Україна – буфер в цивілізаційному протистоянні. Її позаблоковий
статус, затверджений її ж законом, - краща гарантія захисту інтересів Росії,
ніж інші обставини. Ми зобов’язані тепер підтвердити свій нейтралітет.
11. Треба роз’яснювати нашим співгромадянам деякі наслідки
запроваджування подвійного громадянства. Слід знайти засоби для
блокування цього неконституційного процесу не лише з російського боку.
Цим владі слід було вже займатися давно.
Варто, наприклад, популярно пояснити матерям хлопців, які
народилися в Україні: їх подвійне громадянство зобов’язує. РФ – велика
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світова держава. Але специфічних клопотів для неї вистачає і за кордоном, і
вдома. Остерігайтеся, щоб не довелося вашим синам зі зброєю в руках
займатися локалізацією гарячих точок.
12. Щоб назавжди зняти пусту і небезпечну тему федералізації, слід
прискорено реалізувати відомий напрямок – повноправність рад і їх
виконкомів, самоврядність територій і громад. Таке завдання мають
визначити собі депутати. Це одне з ключових завдань для сучасного
політикуму. Воно, до речі, корисне і для розв’язання конфлікту в Криму.
13. В руслі висловленого парламент зобов’язаний оголосити
дострокові вибори депутатів на основі відкритих списків. Вибори слід
провести, скажімо, у жовтні, але не пізніше грудня, оскільки парламент
функціонує не відповідно до норм Конституції. На сьогодні ж з його
рішеннями слід рахуватися, вищої легітимної влади немає.
14. Комусь від влади чи з олігархів треба встановити контакт з
В.Януковичем. В тому, що сталося, його вина найбільша. Президентом його
більше не оберуть, хоч навряд, чи саме це його найбільше турбує.
З відомої прес-конференції зрозуміло: його реакція на ситуацію
суб’єктивна, залежна і вкрай небезпечна. Вона загрожує кровопролиттям і
втратою цілісності України. Це не вигідно і Росії. В.Янукович повинен
відізвати свої клопотання перед керівництвом РФ, змінити ставлення до
подій у східних і південних регіонах України, негайно, офіційно
відмовитись від претензій на нинішнє президентство, щоб ніхто не
посилався на його статус. Він сам його втратив – така дійсність.
Тоді у нього є певний шанс увійти в історію людиною, яка
поступилася особистим задля народу і держави.
Це серйозний шанс. Ним треба скористатися.
03.03.14
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На запитання кореспондентів про відновлення співпраці України з МВФ
О.Мороз висловився наступним чином
Кредити МВФ – специфічна допомога, бо це перевірений інструмент
для політики в руслі світового уряду. Але спочатку розглянемо соціальноекономічну частину цього кредиту.
Попередній уряд визнав критичний стан економіки і бюджету.
Нинішній – так само. Обидва скористались однаковим поясненням: винні
попередники. Людям від того не легше. А як могло бути інакше в країні, де
населення неухильно біднішає, а група достойників все більше тіснить
список найбагатших людей планети? Так буде і далі, якщо не зміниться
система влади, а олігархам там місця не буде.
Проте це інша проблема. Ми ж – про суть кредиту.
Уряд М.Азарова, відмовившись від умов МВФ, одержав гарантії з
боку РФ на 15 млрд.$ кредиту від сусідів. Чи були там інші умови, сказати
важко. Але з економічного боку це – позитив. Зовнішній борг держави
зростав, але його тягар для населення одержував відстрочку.
Уряду А.Яценюка керівництво РФ не визнає. Тому довго шукати
виходу не стали, погодившись на всі умови МВФ.
Що це означає для населення? Підвищення пенсійного віку,
ліквідацію різних допомог, вдвічі зростання ціни на газ і майже так – на
електроенергію, приблизно так само – на комунальні платежі. Зашморг на
шиї обивателя затягнеться, дихати буде ніяк. Тобто за кредит розплатяться
громадяни. Раз. А вдруге – повертаючи державний борг безпосередньо.
Дивною уже давно видається система влади в державі. Щоб керувати,
справлятися з витратами державного управління, треба позичати гроші. А під
управлінською парасолькою можна красти, розвивати корупційні
залежності, нищити бізнес, використовувати інструменти держави
(податкову, митну служби) для охорони злодійства.
Акції протесту тим були і викликані. Але вони лиш поміняли
політичних гравців. Гра залишилась попередньою. При її збереженні
новий майдан настане скоріше, ніж на нього могли сподіватися ті, хто
полум’яно виступав з його трибуни.
Однак, є більш небезпечні речі. Ще чотири роки тому Україна
одержала вимоги, під які можливі кредити МВФ. Серед них головна –
відміна мораторію на продаж землі, підпорядкування податкової і митної
служби, Фонду держмайна Мінфіну (частково це робиться).
Земля – основне прагнення світової влади. Але її товарний обіг –
кінець суверенітету України.
І такі умови сприймає теперішній уряд? Якщо так станеться, то уряд
зайвий, в Україні з управлінськими обов’язками справиться який-небудь
намісник. Головне, щоб знав англійську. Принаймні поки що.
Очевидно, що нинішній владі непереливки. Позички паралізують
ініціативу. В цих умовах важливо не «влізти» в тяжчі пута. А вони є.
Хто розігрував схему непокори місцевої «народної» влади Центру,
схему, недавно ще популяризовану ТV, можна буде розсекретити згодом. Те,
що ця схема приводить до зворотних (для влади) результатів в Криму і
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східних областях, очевидно теж. Однак, не у владі справа. Ця схема
нищить державу!
Саме під прикриттям цієї схеми чути претензії сусідів (чи деяких
гарячих голів звідти) навіть на території України. Обґрунтовується претензія
також загрозою поширення НАТО. І якраз у цей момент з’являється
ініціатива депутатів на чолі з колишнім працівником ЦК КПУ про ПДЧ – про
технологію вступу до НАТО.
Все синхронно, узгоджено, «своєчасно»!
Скажіть, чи треба Україні ворогів, коли є такі «переможці»?
06.03.14
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До інтерв’ю О.М. газеті «Голос України»: « Гіркий досвід – учитель
нерозумних »
Кор.: «Гіркий досвід – учитель дурних», писали ще римляни, маючи
на увазі, що ті, хто не обдумує заздалегідь наслідків своїх вчинків,
навчаються тільки на помилках.
Цей крилатий латинський вираз прийшов мені в голову, коли,
перегортаючи старі підшивки газет, я натрапив на статтю в «Голосі України»
більш як двадцятирічної давнини під дивною назвою «Про
«конституційність» проекту нової Конституції України» («ГУ» від 29 травня
1993 року, № 99 (599). Та стаття вразила мене. Виявляється, ще за три роки
до появи Конституції 1996 р. автори точно передбачали негативну практику,
яка дійсно виникла упродовж майже 18-річного застосування Конституції!
Аби читачі могли переконатися в тому, подаємо текст статті (у
викладі).

Про «конституційність» проекту нової Конституції України
У кінці січня 1993 року на розгляд Комісії Верховної Ради України з
розробки проекту нової Конституції України було подано перероблений
варіант проекту («за результатами всенародного обговорення»). Таким
чином, автори проекту Конституції визначили ту основу документа, котра
стане предметом майбутньої роботи і комісії, і Верховної Ради України…
Проект нової Конституції неприйнятний як основа демократичного
правопорядку. Головна вада пропонованої Конституції – у суперечності й
непослідовності її концепції, її основних засад. Чи можна вважати реальною
таку Конституцію, де не визначено соціально-політичні та ідейно-моральні
основи життя суспільства? Не можна ж, і справді, вважати чітким
визначенням формулу статті 9 проекту Конституції, згідно з якою цією
основою названо «засади політичного, економічного та ідеологічного
розмаїття»! Розмаїття в цих сферах може бути яким завгодно, в тому
числі різноманітним правом зла, користолюбства, ворожнечі, насильства,
взагалі будь-якої антилюдяності, з чим ми зіштовхуємося в житті
повсякчас. То що ж, на цих засадах теж ґрунтуватиметься суспільне
життя, і автори проекту готові звести їх у конституційний принцип?!
У статті 6 проекту проголошується принцип «верховенства права» і
побудованої на ньому Конституції. Отже, автори розрізняють право як
таке і законодавство, куди належить перш за все Основний Закон держави.
Але тоді треба відповісти на питання: про верховенство якого права
йдеться? Чиє право закладається в основу Конституції?..
Адже для перетворення в реальність волі більшості мало
проголосити український народ єдиним джерелом державної влади і
самоврядування; потрібний такий державно-правовий механізм, котрий
справді був би у владі народу…
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Авторам нової Конституції виявилося не під силу чітко визначити,
який же «конституційний лад» закріплює їхній проект Конституції…
Розірвану «по вертикалі» державну владу нова Конституція
розчленує ще й «по горизонталі», проголошуючи принцип поділу влади на
законодавчу, виконавчу і судову…
Автори проекту, схоже, не бачать різниці між поділом влади і
відносною самостійністю здійснення законодавчої, виконавчої та судової
функцій державної влади, що далеко не одне й те саме…
З волі чи мимоволі, та автори проекту Конституції втілюють у
життя авторитарні тенденції, характерні перш за все для виконавчої
функції влади, особливо персоніфікованої в посаді Президента за умов
продовження кризи, тобто орієнтується на форму так званої
«президентської республіки».
Що означає утверджувати повноваження Президента як глави
виконавчої влади в ролі противаги повноваженням Верховної Ради як
законодавчої влади? Це означає, що законові протиставляється його
виконання, що закріплюється можливість заперечення закону, хоч би яким
«поганим»! чи «хорошим» він був. Адже йдеться по суті не про
протиставлення особистостей, посад чи органів, а про протиставлення
функцій цих органів…
Якщо вже в Конституції проголошується верховенство закону,
отже, законодавець і має бути стримувальним началом щодо сваволі в
здійсненні перш за все виконавчої, але також і судової функцій влади.
Що стосується самого законодавчого органу, то його стримування,
контроль над ним мають здійснюватися з боку джерела державної влади,
тобто народу, а не з боку виконання чи застосування закону держорганами.
На нашу думку, логічно послідовною в цьому напрямі є подальша
самоорганізація народу України, особливо через організацію наймасовіших
представницьких органів – Рад народних депутатів у формі З’їзду Рад…
Такий орган, на нашу думку, може бути передбачений тільки для
вирішення питань: 1) про затвердження Конституції і зміну її основних
положень; 2) про вибори Президента і дострокове припинення його
повноважень; 3) про обрання Конституційного суду; 4) про дострокове
припинення повноважень Верховної Ради України; 5) про затвердження
перспективних програм соціально-економічного й політичного розвитку
України; 6) про вступ України в союзи, блоки тощо; 7) в інших надзвичайних
випадках…
Ми згодні з тими, хто вважає що в найближчі одне – два
десятиліття Україна повинна формуватися як народно-демократична
республіка, де утверджується верховенство закону в інтересах більшості
трудового народу. На перехідний період становлення такої республіки, на
нашу думку, доцільніше було б прийняти Основний Закон, ввівши до нього
розділи: 1) про повновладдя народу; 2) декларацію про основні права й
обов’язки громадянина України; 3) виборчу систему; 4) державний устрій;
5) положення про порядок зміни Основного (або Конституційного) Закону…
Краще було б сформувати компетентну робочу групу для його
розробки, яка, ретельно вивчаючи не тільки світовий досвід, а й практику
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реалізації окремих конституційних норм і принципів в Україні, підготувала б
із залученням широкої наукової громадськості ґрунтовний проект…
Олександр Мороз,
народний депутат України
Іван Мусієнко,
народний депутат України
Олексій Ющик,
юрист
Ми вирішили також з’ясувати думку з цього приводу одного з
авторів – Олександра Олександровича Мороза, який мав безпосереднє
відношення й до прийняття Конституції 1996 року.
Кор.: О.О., наскільки змінилося Ваше розуміння проблем Конституції
за два десятиліття? Адже стільки усього відбулося. Як на мене, сьогоднішні
події в Україні яскраво висвітлюють ті проблеми, на які Ви вказували в
статті….
О.О.: Тут годилося б зробити невеликий відступ від змісту запитання.
Треба мати на увазі умови прийняття Конституції 1996 року. Їх декілька
принципових:
− зруйнована фактично Конституція 1977 року, багато її
основоположних статей зупинені;
− другий Президент марить диктаторською формою правління, йому
підспівують деякі правники, більше половини депутатів, практично всі
перепризначені Президентом (після їх обрання), керівники влади на місцях;
− існує традиція багатьох десятиліть, коли справжня влада належала
не виборним від народу структурам, а партійному апарату;
− укладений Конституційний Договір, нав’язаний парламенту
пропрезидентською більшістю. Я змушений був його підписати;
− обмежений строк ухвалення Конституції (а порядок ухвалення
обумовлений в Конституційному Договорі);
− авторитарні наміри посилюються, указом з порушенням
Конституційного Договору оголошується референдум про прийняття
недемократичного президентського тексту, відхиленого перед тим
парламентом.
В таких умовах відстояти норми Основного Закону задуманими,
збалансувати гілки влади повністю не вдалося. Україна по суті стала
президентською республікою. Поки Верховна Рада 2-го скликання існувала,
можна було частково нейтралізувати спроби концентрації влади в одних
руках. Проте за цей час розцвів злочинний адмінресурс. Його творець –
Л.Кучма. Адмінресурс розвинувся, став українським способом правління
і формування влади. Згодом він одержав потужну фінансову підкормку
кримінального походження. Це повністю спотворило вибори, їх суть. Влада,
бізнес і кримінал створили гнітючий симбіоз, через нього пробитися
паросткам демократії важко, майже неможливо.
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Враховуючи таку ситуацію, будемо вести мову про конституційний
порядок з наукової, теоретичної точки зору, розуміючи, що практика
вносить серйозні корективи в цей порядок. На кожному етапі реалізації норм
Конституції, в кожному сюжеті правовідносин треба знаходити можливості
поєднання теорії з практикою, зближення змісту норм Конституції з
гарантіями їх застосування. В тому бачиться сенс демократизації здійснення
влади, демократизації суспільних відносин.
В принциповому плані моє розуміння конституційних проблем не
змінилося. Головна ідея – демократизація конституційного ладу – зараз
проголошується учасниками масових протестів. Якби тоді дослухалися до
наших застережень, можливо, ми зараз жили б у демократичній і правовій
країні, не доходило б до кривавих конфліктів.
Ще у 1997 р. в українській науковій літературі відзначено головну
суперечність Конституції. З одного боку, в ній закріплено досить високий
рівень конституційних прав і свобод громадянина, з іншого – визначена в
ній організація влади не здатна забезпечити і гарантувати більшості з
цих прав і свобод. Розв’язання цього протиріччя, звичайно, не в урізанні
прав громадян, а в зміні організації влади, її послідовній демократизації.
Разом з тим, перехідна, недостатньо визначена соціально-економічна
структура суспільства та його політична неструктурованість вирішальною
мірою позначилися на визначенні основних засад конституційного ладу.
Наведемо лише два приклади. У ст. 15 Конституції закріплено положення,
згідно з яким суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної,
економічної та ідеологічної багатоманітності. Зрозуміло, що це положення
було своєрідним запереченням проти “компартійного тоталітаризму”
радянських часів, продиктоване нібито ідеєю демократії. Інші положення в
той час провести було неможливо, специфічно сформована суспільна думка
переважала логіку наукою визначених закономірностей розвитку суспільства.
Однак, цей “плюралістичний” підхід був і є не тільки псевдодемократичним,
а й глибоко антинауковим, який не визнає закономірності суспільного
розвитку, замість наукової методології пізнання суспільства орієнтується на
еклектику.
На практиці усяка “батоманітність” обертається у свою
протилежність: економічна багатоманітність – у панування монополістів
(нафтогазових, зернових, транспортних, комунальних тощо); політична
багатоманітність – у державно-бюрократичний диктат якоїсь однієї політикоолігархічної сили; а ідеологічна багатоманітність – у панування європейських
і заокеанських життєвих “цінностей” і “стандартів” в освіті, культурі тощо.
При цьому в Конституції немає згадки про “народне господарство” як форму
втілення економічної єдності, немає згадки в ній і про “національну ідею” як
форму втілення ідеологічної єдності.
Другий приклад, як продовження першого, стосується положення ст.6
Конституції про поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову.
Практика реалізації цього положення свідчить, що незалежна Україна
потерпає не так від узурпації влади одним суб’єктом (що й зумовило свого
часу запровадження принципу поділу державної влади у практику
державотворення), як від безвладдя, точніше від дезорганізації влади через
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постійні конфлікти між “гілками” влади, потерпає від браку єдності
влади, що особливо помітно останнім часом. “Єдність влади” забезпечується
хіба що підпорядкуванням їх якійсь “гілці” влади. Через це у нас фактично
знищене правосуддя. Майже за О. Бендером: «Правосуддя продано!».
Розподіляти слід функції влади. А єдність її випливає з поняття
джерела влади – народу. Якщо на практиці створити реальні механізми не
тільки формування влади народом, а й підконтрольності її народу, тоді
можна говорити про єдність влади з розподіленими її функціями.
Очевидно, що просте або формальне запозичення в Конституції
України окремих ідей європейського чи американського конституціоналізму
та їх невиправдана абсолютизація виключають конституювання на науковій
основі необхідних засад конституційного ладу, системи державних і
суспільних інститутів. За цих умов вітчизняна суспільна наука стає зайвою,
об’єктивно гальмується розвиток політико-правової думки в Україні, що
знижує інтелектуальний рівень політичної еліти суспільства і, зрештою,
зумовлює відставання нашої держави на шляху історичного прогресу. Тому
проблему розвитку суспільної науки в Україні потрібно розглядати
насамперед у контексті національної безпеки, забезпечуючи її розвиток і
захищаючи усіма державними засобами. Водночас сама суспільна наука,
передусім юридична наука, повинна знайти шляхи лікування таких
шкідливих “хвороб” держави як “науконечутливість” і “науконесприйняття”
так само, як і “наукоподібність”.
Але якщо в науці крайнощі долаються в дискусіях, то в політиці вони
обертаються людським горем. А у нас з попередньої однієї крайності, коли
абсолютизувалася праця й трудящі, і забували про розвиток
загальнонародної власності, вдарилися в протилежну крайність, коли
все обертається навколо приватної власності, а про працю найчастіше
забувають. Звідси, якщо вдуматися, виникають усі проблеми громадянського
суспільства і державної влади в Україні.
По суті з наукової точки зору в цьому виявляється антидіалектичний
підхід, як у теорії, так і в політичній та ідеологічній практиці, коли одну з
сторін реального протиріччя між власністю і працею штучно ігнорують,
при цьому абсолютизуючи або перебільшуючи значення іншої його сторони.
У практичному сенсі ця абсолютизація призводить до консервації
протиріччя замість його вирішення, до застійних явищ у суспільному
розвитку і регресу, що уже було підтверджено історією в СРСР і зараз
підтверджується тупцюванням на місці і навіть деградацією незалежної
України. Не усвідомивши цього, марно сподіватися на те, що наше
суспільство скоро стане на шлях поступального розвитку.
Що змінилося в моєму розумінні порівняно з початком 90-х років?
Дещо змінилося. Деякі речі можна було б зараз представити інакше. Зокрема,
відійти від назв, які тоді ще були «у моді». Замість «З’їзду Рад» як найвищого
органу з низкою установчих повноважень більш доречним було б створення
Всеукраїнських конституційних зборів, які б для початку лише ухвалювали
та переглядали Конституцію, а згодом і контролювали її дотримання.
Проте доцільно поговорити на цю тему окремо.
06.03.14
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«На перший план виходить реформування
інститутів публічної влади»
(Виступ на науково-практичній конференції в червні 1997 року)
28 червня 1996 року в Україні відбулась подія, яка відразу ж була
визначена як етапна віха в розвитку української державності: Верховна Рада
України прийняла нову Конституцію України.
Справжню історичну значимість цієї події буде оцінено правильно
лише з відстані часу, з якої тільки й можливо осягнути усю винятковість для
життя держави, для долі її народу подій такого масштабу. Тому нинішні
намагання принизити значення нової Конституції України, девальвувати її
зміст і сам факт появи на світ, знехтувати її, керуючись при цьому різними
інтересами та політичними мотивами, – інакше як недалекоглядними або
кон'юнктурними не назвеш.
Інша річ, напередодні першої річниці прийняття Конституції України
по-діловому, спокійно, неупереджено оцінити її практичний вплив на
соціально-політичну ситуацію в Україні впродовж року, що минув,
зорієнтуватись у проблемних та перспективних питаннях її застосування. І
саме форма такого зібрання, яке ви проводите сьогодні, з моєї точки зору
найбільше відповідає цьому.
Ваша науково-практична конференція присвячена теоретичним та
практичним питанням реалізації Конституції України, аналізу відповідного
досвіду та визначенню проблем і перспектив втілення Основного Закону
України в життя. Враховуючи актуальність теми обговорення, хочу
подякувати організаторам конференції: Академії правових наук України,
Інституту держави й права НАН України та Інституту законодавства
Верховної Ради України за запрошення взяти участь у її роботі.
Вітаючи учасників науково-практичної конференції від імені
Верховної Ради України, хотів би висловити кілька міркувань щодо
обговорення методологічних та організаційно-правових проблем реалізації
Конституції України з позиції парламенту. Мені здається, що вони
доповнили б широкий спектр розгляду теми конференції, враховуючи, що
законодавча влада, депутатський корпус фактично, за програмою
конференції, не представлені в наукових доповідях і повідомленнях, на
відміну від структур виконавчої та судової влад. Можливо тому, що ці
структури мають більше проблем з реалізацією Конституції?..
Обговорення методологічних та організаційно-правових проблем
реалізації Конституції на цій науково-практичній конференції дало б
можливість певною мірою інтегрувати ті її аспекти, про які йтиметься як на
пленарному, так і на інших засіданнях у рамках конференції, виробити
системний погляд на проблему реалізації Конституції України взагалі.
На жаль, брак саме такого погляду є досі істотною перешкодою на шляху
впровадження нової Конституції.
Мабуть, усі ми погоджуємося з тим, що Конституція України за своїм
змістом є не просто політико-правовим актом, який фіксує систему
суспільних відносин, правопорядок, що склався на момент її прийняття.
Навпаки, вона містить у собі значний потенціал розвитку як основних
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інститутів громадянського суспільства, так і демократичних державноправових інститутів. Я б навіть сказав, що Конституція України 1996 року є
своєрідним політико-юридичним дороговказом або компасом суспільних
перетворень в Україні. Отже, впровадження усіх положень чинної
Конституції, яка регулює увесь спектр життєдіяльності суспільства, вимагає,
по суті, здійснення комплексу реформ: економічних, соціальних,
політичних, гуманітарних, державно-правових.
У зв’язку з цим виникає потреба не лише правильно визначити
напрями конкретних реформ, але – що набагато важливіше – зрозуміти
послідовність їх здійснення, визначити пріоритети, поставити реформи на
ґрунтовну теоретичну основу. Адже хто правильно мислить, той правильно
діє. Переконаний: від цього, насамперед, залежить успіх будь-яких реформ; і
навпаки – намагання хаотично реформувати економіку, політику, державу,
суспільні інститути ніякого позитивного результату не дасть.
Неупереджений аналіз процесів перетворень в Україні протягом
останніх років переконує в цьому. З моєї точки зору, ми досі чітко не
визначили пріоритети у проведенні необхідних реформ. Що я маю на увазі?
Давайте поставимо запитання так: хто є тим суб’єктом, який повинен
безпосередньо здійснювати економічні, соціальні та інші реформи? Відповідь
очевидна: держава, публічна влада. Проводячи реформи, вона повинна
розвиватися й сама.
Напрями реформ, природно, визначають домінуючі в суспільстві
політичні сили – у тій чи іншій політиці реформ; але проводять у життя свою
політику ці сили саме через державу, через публічну владу. Ця азбучна
політологічна істина вам добре відома. Що з неї випливає? Очевидно,
наступне. Якщо ідея тієї чи іншої реформи залежить від якості, іншими
словами, від сутності пануючих у суспільстві політичних сил (та їх боротьби
з опозиційними політичними силами), то реалізація даної ідеї
визначальною мірою залежить від якості держави, від її апарату та
характеру організації публічної влади.
Зверніть увагу: скільки було за останні роки сказано про економічні
реформи – і скільки зроблено, який результат? Національна економіка, окрім
кількох загальних постулатів, не сформована навіть у теоретичному уявленні.
А от щодо реформування владних інститутів – тут інша картина: в основному
робиться, а не говориться, навіть інколи всупереч Конституції і чинному
законодавству. Чому так? Та тому, що існує інтуїтивне відчуття наведеної
вище політологічної істини, а саме: державна влада є вирішальним
засобом здійснення будь-яких реформ.
І не випадково найзапекліша політична боротьба розгортається за
завоювання або утримання державної влади, причому це характерне явище
не лише для України чи країн СНД. Досить згадати найкритичніші моменти в
історії України останніх років, щоб переконатись у цьому.
Але це не прояви реформи. Бюрократія (навіть у кращому розумінні
цього слова), представляючи державну владу, сама, за своєю ініціативою
реформувати себе не здатна. Вона закономірно може лише зміцнювати своє
становище, фіксувати, посилювати такий стан. Повторюю, цей процес
закономірний, який без політичних противаг, без законодавчо оформленої
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політики реформ і демократичного контролю за втілення такої політики
невідворотно виродиться в один із різновидів автаркії. Окрім того, йдеться
про реформування усіх інститутів влади: її законодавчої, виконавчої,
судової функцій. Воно повинно здійснюватись одночасно, взаємно
доповнюючи, а в потрібних моментах – стримуючи одне одного.
У цьому відношенні Конституція йде попереду практики,
наштовхуючись часто на нерозуміння і опір. Приклади цього вам відомі.
Якщо говорити про політику реформ, їх стратегію, то, на жаль, вона
досі залишається невизначеною. Ми не лише не маємо загальнонаціональної
відповіді на запитання: куди йдемо? Але й не зовсім, схоже, уявляємо, чи
йдемо кудись взагалі? Причина цього – у невизначеності домінуючої
політичної сили в Україні. А якщо бракує єдиного політичного суб’єкта
реформ, то, зрозуміло, марно очікувати цілісної концепції або стратегії
перетворень. За таких умов державна влада використовується не в руслі
реалізації певної політики тих або інших реформ, а за законами
бюрократичної системи, в якій визначальною є ієрархія влади та фінанси.
При цьому обидві складові можуть не збігатися, і тоді йдуть процеси, що
руйнують державний організм – корупція, казнокрадство, тонізація
економіки тощо.
З цієї точки зору нова Конституція України має винятково важливе
значення як засіб суспільного контролю за державним апаратом, який
демократичні політичні сили суспільства, найперше політичні партії, можуть
і повинні використовувати для спрямування діяльності держави у
конституційне русло. Конституція ж дає правові гарантії свобод людини й
громадянина та діяльності політичних партій і громадських організацій в
Україні.
Отже, утворення політичного суб’єкта, який представляє більшість
населення країни, становить об’єктивно необхідну передумову реалізації
Конституції України – через вироблення єдиної стратегії реформ і
формування дієздатної держави, спроможної здійснювати такі реформи,
втілювати положення Конституції в життя.
Посилання при цьому на слабкість партій – лише форма прихованого
опору. Розвиток суспільства у конституційному руслі потребує сильних,
організованих на демократичних засадах партій. Ні заснування на зовнішніх
чи внутрішніх фінансових ін’єкціях партій, ні оформлення у псевдо-партії
функціонуючих бюрократів не має нічого спільного з демократичними
засадами, отже, з потребою появи суб’єкта реформ. Вони повинні з’явитись
як результат зусиль насамперед громадського активу при сприянні влади.
Саме так: консолідованими зусиллями (правовими, фінансовими,
організаційними) влада повинна стимулювати розвиток політичного
суб’єкта, який згодом видозмінить і своїх творців. У тому – діалектична
особливість моменту, який переживають наша держава й суспільство. В
тому – характерна ознака суті реалізації нової Конституції, її спрямованості в
майбутнє.
З іншого боку, негативний момент будь-якої, в тому числі нашої
бюрократичної системи, що склалась, полягає в тому, що вона
незаінтересована у суспільному контролі над нею. Звідси – протидія
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становленню згаданого єдиного політичного суб’єкта. Яскравий тому
приклад – боротьба за новий виборчий закон у парламенті.
Але суспільство не може (і не буде!) без кінця спостерігати,
потерпаючи від безладдя і безвладдя, чия візьме у цій боротьбі. У даному
випадку ми маємо справу з ситуацією, коли, образно кажучи, спасіння
утопаючих є справа самих утопаючих. Демократичні політичні сили
суспільства змушені об’єднувати свої зусилля для того, щоб усунути
блокування бюрократичною системою конституційних положень і дати
простір розвиткові демократичних інститутів. А це передбачає відповідне
реформування державних структур, підпорядкування діяльності державного
апарату вимогам Конституції України.
Отже, на перший план виходить реформування інститутів
публічної влади, здійснення державно-правової реформи. Саме цей
напрям реформ повинен бути, на мій погляд, визначений нами як
пріоритетний. Адже зрозуміло, що без упереджуючого реформування
державних інститутів, без ефективного державного організму, здатного
реалізувати політику необхідних соціально-економічних перетворень, годі й
мріяти не лише про будь-які реформи, а навіть про зупинення системної
кризи, яка продовжується в Україні уже не один рік.
Виходячи з цього, Верховна Рада України схвалила на початку сьомої
сесії Загальний план законодавчих робіт на 1997 р., в якому передбачено
розробку концепції державно-правової реформи в Україні. Згідно з
планом Інститут законодавства Верховної Ради України підготував проект
Загальної концепції державно-правової реформи, який найближчим часом
буде подано для ознайомлення у парламентські комітети та іншим
зацікавленим структурам.
Необхідність проведення державно-правової реформи зумовлена
найперше потребою здійснення в Україні суттєвих економічних перетворень,
формування ефективної національної економіки як основи підвищення
добробуту народу; потребою істотного зміцнення режиму законності в
діяльності всіх органів влади та поліпшення правопорядку в державі,
значного підвищення рівня забезпечення конституційних прав громадян і
гарантування їх державою, побудови на цій основі демократичної,
соціальної, правової держави.
Необхідність державно-правової реформи зумовлена також потребою
гармонізації національної правової системи з правовими системами
країн СНД та країн, що входять до Ради Європи.
Проект Загальної концепції визначає мету, основні завдання і
принципи, основні напрями та засади здійснення, а також законодавче,
наукове, інформаційне, організаційне, фінансове, кадрове та матеріальнотехнічне забезпечення державно-правової реформи.
Зокрема, метою державно-правової реформи в Україні, згідно з
проектом концепції, є створення дійової системи державного забезпечення
та захисту конституційних прав і свобод людини, гідних умов її життя.
Враховуючи характер необхідності, мети та завдань державноправової реформи, вона повинна здійснюватися комплексно, охоплюючи
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одночасно всі основні функції держави, а також систему місцевого
самоврядування в Україні.
Відтак здійснення єдиної державно-правової реформи включає
одночасне реформування державно-правових інститутів за наступними
основними напрямами: парламентська реформа; адміністративна
реформа (або реформа виконавчої влади); судово-правова реформа;
реформа місцевого самоврядування (муніципальна реформа).
Конкретні мета, завдання, напрями здійснення та забезпечення
парламентської, адміністративної, судово-правової і муніципальної реформ
визначаються концепціями відповідних реформ, які розробляються на основі
Загальної концепції та затверджуються парламентом.
Проект концепції передбачає, що ступінь реформування державноправових інститутів у ході реформи обмежується конкретизацією та
впровадженням вимог Конституції України до організації системи державної
влади і місцевого самоврядування. Такий характер перетворень зумовлює
термін здійснення державно-правової реформи в межах п’яти-семи років.
При цьому, враховуючи потребу необхідних змін до Конституції України,
або якщо такі зміни будуть зумовлені ходом здійснення інших реформ
(економічної тощо), дана реформа повинна розглядатися як перший етап
довгострокової державно-правової реформи.
Послідовність здійснення державно-правової реформи визначається її
комплексним характером, що вимагає узгодженої розробки і впровадження
концепцій парламентської, адміністративної судово-правової і муніципальної
реформ.
Таке узгодження повинно забезпечуватися насамперед у
законодавстві, яким визначається зміст кожного з напрямів державноправової реформи. Виходячи з цього, у проведенні реформи пріоритетною
має бути розробка концепції та здійснення парламентської реформи, в
ході якої потрібно створити ефективну систему законодавчого забезпечення
державно-правової реформи. Завданням парламентської реформи має бути
побудова раціональної системи законодавчої діяльності, формування
оптимальної структури єдиного органу законодавчої влади – Верховної Ради
України – як професійного парламенту, істотне удосконалення законодавчого
процесу та побудова на цій основі ефективної національної правової системи.
Слід сказати, що парламентська реформа в Україні здійснюється
протягом останніх чотирьох-п’яти років досить радикально, хоча і не досить
планомірно та послідовно. З прийняттям нової Конституції виникає потреба
сформулювати єдину концепцію парламентської реформи та якнайшвидше
прийняти пакет законодавчих актів так званого парламентського права. Я
вже не раз говорив про цей пакет. Йдеться про закони стосовно статусу
народного депутата, про Регламент, про комітети Верховної Ради, про закони
і законодавчу діяльність, про нормативно-правові акти тощо. В тому ж
напрямі передбачається реорганізація апарату парламенту, посилення його
аналітичної, науково-експертної, методичної і т.д. функцій, зростання ролі як
кодифікаційного та видавничого центру законодавства.
Принциповим у проекті Загальної концепції державно-правової
реформи є її прикладний, конкретний характер. Зокрема, передбачено для
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організаційного забезпечення реформи сформувати відповідні координаційні
та робочі органи. Загальна координація розробки та здійснення реформи
покладається за проектом на Вищу координаційну раду з питань державноправової реформи, яка повинна мати статус координаційно-дорадчого органу,
що не підміняє собою інші державні органи, а приймає рішення
рекомендаційного характеру з питань визначення концепцій, погодження
проектів законодавчих актів та ходу окремих реформ і державно-правової
реформи в цілому. Головою Вищої координаційної ради, повинен бути
Президент України (що, власне, з ним погоджено). До складу ради за
посадою вводяться керівники парламенту, уряду, вищих органів правосуддя,
інших правоохоронних структур, президент Національної академії наук
України.
Безпосередньо готує аналітичні та законопроектні матеріали з питань
державно-правової реформи для розгляду на засіданнях Вищої
координаційної ради спеціально утворений при парламенті України
міжвідомчий науково-методичний і координаційний підрозділ – Центр
законодавчих ініціатив з питань державно-правової реформи. У
підготовці зазначених аналітичних та законопроектних матеріалів повинні
брати участь відповідні відомчі структури Міністерства юстиції,
правоохоронних та інших державних органів, а також наукові установи й
організації.
На основі рекомендацій Вищої координаційної ради відповідні
державні органи затверджують програми та організаційні заходи щодо
здійснення державно-правової реформи.
Не буду зупинятися на інших моментах концепції, скажу лише, що в
ній наукове забезпечення державно-правової реформи розглядається як
система, що має включати організацію фундаментальних і прикладних
теоретичних досліджень з питань державно-правової реформи, раціональні
механізми впровадження результатів досліджень у практичне реформування
інститутів державної влади та місцевого самоврядування в Україні, науковий
аналіз ходу здійснення та прогнозування наслідків державно-правової
реформи.
Ефективне наукове забезпечення реформи передбачає залучення до її
розробки та проведення широкого кола наукових установ і організацій,
переорієнтацію наукових досліджень на вирішення теоретичних завдань, що
постають у зв’язку з проведенням державно-правової реформи перед
державою і суспільством, формування відповідного державного замовлення
на необхідні наукові розробки та відповідне їх стимулювання, здійснення
наукових експертиз директивних та нормативних рішень з питань реформи,
організацію спеціалізованих науково-дослідних та експертних структур
тощо.
Пріоритетними напрямами наукового забезпечення реформи мають
бути формування теоретично обґрунтованих методологічних рекомендацій
щодо реалізації Загальної концепції державно-правової реформи в Україні –
як основи узгодженого здійснення парламентської, адміністративної, судовоправової і муніципальної реформ – та розробка концепцій названих реформ.
365

Комплексний характер державно-правової реформи означає
необхідність застосування при її здійсненні адміністративних, економічних,
соціально-психологічних та ідеологічних методів управління в їх органічній
єдності. Гнучке поєднання нормативно-директивного управління з
матеріальною заінтересованістю виконавців, формуванням у них відповідних
соціально-психологічних та ідеологічних настанов на виконання завдань
реформи, залучення до її здійснення широкого активу політичних та
громадських організацій, використання потенціалу засобів масової
інформації, неухильне дотримання основних принципів здійснення
державно-правової реформи – лише за таких умов існує реальна можливість
вирішення основних завдань реформи, досягнення її мети, визначених цією
концепцією.
Процес реформування владних інститутів повинен узгоджуватися
також із реформуванням економічної системи та основних інститутів
громадянського суспільства, враховувати особливості інтегрування
суверенної України у світове співтовариство.
Нарешті,
здійснення
державно-правової
реформи
вимагає
узгодженості дій владних структур на всіх рівнях, єдності влади.
Розв’язання цієї проблеми, усунення суперечностей насамперед на
найвищому рівні державного управління є головним пріоритетом у
здійсненні державно-правової реформи, без якої неможливе успішне
проведення політичних, економічних, соціальних та інших необхідних
реформ, неможлива побудова в Україні демократичної, соціальної і правової
держави.
Одне слово, до здійснення реформ в Україні треба підходити з
ґрунтовних теоретичних позицій, максимально використовуючи науковий,
інтелектуальний потенціал. Ніякими псевдо-реформаторськими акціями
складну тканину суспільних відносин не перекроїти.
З цієї точки зору науково-практична конференція, яка зібрала в цьому
залі кращі наукові сили країни напередодні першої річниці Конституції
України, щоб осмислити досвід, проблеми і перспективи реалізації її
положень, – є і актуальною, і корисною.
Ще раз вітаючи учасників конференції від імені Верховної Ради
України і від себе особисто, хочу побажати вам плідних дискусій, активної
творчої роботи на ниві наукового забезпечення процесу державотворення, в
інтересах нашого народу.

О. Мороз
26.06.1997
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Пора збирати каміння
«Складати каміння» - так за змістом звучить в Нагорній проповіді*. Я
ж навмисне повторюю часто вживане, бо «складене» в і д р а з у н а г а д у є
п р о зведені міні-вежі та стіни на Хрещатику, його перехрестях біля
філармонії. Нагадує барикади, які ні від чого не можуть захистити.
Не захищають вони найперше від думок. Не лише мене, звісно. По
дорозі до свого робочого місця щораз минаю кордон з десятка хлопців.
Пізнають, вітаються, часом запитують:
− Як Ви думаєте, чим усе це закінчиться?
− А Ви як думаєте?
− Та…
− Скажіть, хлопці, хіба ваші товариші, які поклали голови тут,
сподівалися на такий фінал? І кому потрібні були жертви?
− Ми тому й не підемо звідси, поки все не стане, як ми того хотіли.
− А що, по-Вашому, треба зробити?
І молоді, і старші віком розуміють, що владу треба перемістити
туди, де живуть люди. Перемістити і віддати їм, щоб контролювати обрану
ними ж владу і відповідали за свій вибір. Коли говориш про таке,
підтримують, погоджуються.
− А чому ж не підтримували голосами на виборах, адже всі інші
золоті гори обіцяли під своєю царською рукою?
Немає відповіді. Переміщення влади «донизу», повернення її народу
як джерелу влади (за Конституцією) і є способом вирішення багатьох
проблем нинішньої України. Перший важливий крок – «Конституція2004», цей крок можна було зробити без краплі крові. Не захотіли.
Кукловодам потрібна була кров, щоб виправдати … кров ще більшу. І щоб
одержати точку неповернення до попередньої ситуації.
Розвивати тут тему розвитку місцевого самоврядування немає сенсу.
Краще було б, якби влада чітко сформулювала план необхідних перемін із
вказаними в ньому строками, в тому числі із підписанням політичної
частини угоди з ЄС. Політвиконком СПУ пропонував зробити це ще у
вересні минулого року. І щоб цей план пропагувався повсюдно і тривалий
час. Не треба забувати, що системою влади люди цікавляться не так, як на те
сподіваються розробники самої системи. Люди орієнтуються на мітингові
гасла, не вникаючи у їх зміст. Необхідна масштабна і на всіх рівнях
пропаганда перемін, щоб до свідомості, скажемо так, обивателя дійшло, що
гасла на мітингах про референдуми щодо федеративного устрою –
привнесена ззовні провокація. І що справжнє самоврядування охоплює
практично всі сфери інтересів громадян нарівні з федералізмом.
Печально, що чергова хвиля народного зрушення фактично
використана знову для захоплення влади, зміни її корпоративноперсонального складу, але не для звільнення людей від гніту владної
системи. На початку 90-х народний депутат Михайло Швайка
охарактеризував результат подібних перемін дотепною фразою: «Корито
______________________

* З книги Екклізіаста.
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залишилося таким же, свині помінялися». Він теж говорив про принцип, не
про персоналії.
Мені вже доводилося завчасно (і місяць, і два раніше) висловлюватися
про межі і форми громадянського протесту, пропонувати депутатам і
виконавчій владі кроки, щоб не допустити руйнування інститутів
державності. Чи то був план зарубіжних сценаристів, чи тупість вітчизняних
радикалів, чи одне й інше разом - значення немає. Але дикунські погроми
держустанов у Києві та багатьох, переважно західних, областях, смакування
завданими приниженнями керівників адміністрацій та інших ланок влади,
збиткування над правоохоронцями, десятки прикладів вандалізму, гасел про
невизнання центральної влади у Києві і тому подібне, все це керована
анархія, що спрямована на ліквідацію державності. Чи задумувалися над
тим молодики, що розбивали в Києві пам’ятник В.Леніну, не певен. Але
ними керували люди з депутатськими значками і претензіями на
інтелігентність та патріотизм. Чи робили вони це з бідного розуму, чи за
чиєюсь вказівкою, для самого факту значення немає. Нехай поїдуть тепер у
котру-небудь українську військову частину в Криму і пояснять водію
«Урала», що трощити огорожу об’єкта не можна, бо … не можна (так має
сприйматись людиною законне обмеження). Провокаторам ніби і претензій
пред’явити не можна, бо вони… «самооборонці». Як ті, що у Львові
захопили арсенал стрілецької зброї, чи ті, що у Донецьку зривали із
флагштока український прапор та піднімали натомість російський.
Оскільки така «самооборона» стала визнаним політологічним і
політичним фактором, то його легко можна визнати і фактором юридичним.
Це і робить російський президент, коментуючи ситуацію в Україні і Криму.
Прикро дивитись, як російські президент і міністр, не кліпаючи очима,
говорять неправду. Причому знають, що ніхто сказаному не вірить, але їм
це байдуже. Прикро і тому, що мені з ними доводилося зустрічатися раніше і
не знаю, чи насмілиться хтось тепер із вищих владних кіл у Москві підказати
президенту, що анексія Криму – це початок розвалу РФ. Незалежно від
того, проллється там кров чи ні. І даремне радіють з очікуваного
референдуму ті кримчани, що істерично просяться під крило Росії, бо їх тут
«гнобили 22 роки». РФ здатна принести матеріальні блага на землю
півострова. Підготовка Сочинської олімпіади тому свідчення. Та чи не
шукатимуть через 3 – 5 років новоспечені громадяни РФ собі інших
паспортів?
Для того, щоб зрозуміти, яким буде підсумок референдуму в Криму,
референдуму під дулами автоматів, не треба бути провидцем. Досить
подивитись випуски новин на російських каналах, які, до речі, транслюються
і в Криму. Вони транслювалися там і раніше, але і українські канали були
доступні кримському глядачеві. Сьогодні такої можливості немає. Це теж
прояви «самооборони»? Блокування українських кораблів – теж
«самооборона»?
Ми стаємо свідками нехтування законами і міжнародними правилами
тоді, коли якійсь стороні те здається виправданим. Мета виправдовує
засоби - так давно сформульована подібна позиція. Цю формулу можна
розглядати і зворотним шляхом: засоби розкривають мету. Якщо засоби
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незаконні, позаправові, то і мета незаконна. Гадаю, це могли б підтвердити і
спостерігачі з ОБСЄ, кілька спроб яких потрапити на територію Криму
відкинуті «самооборонцями» з російською спецназівською виправкою і
відповідною лексикою.
Можливо, хоч тепер лідери європейських країн відгукнуться на
пропозиції про необхідність скликання Європейської наради з питань
безпеки і співробітництва*, щоб виробити спільні правила співжиття і
порядок втручання у випадках, коли хтось такі правила посміє порушити. За
20 років я стомився про те повторювати на всіх міжнародних зустрічах, в
яких доводилося брати участь.
В будні суспільного життя нині повертається давно забутий
масштабний
бандитизм.
Під
виглядом
«самооборонців»
чи
«автомайданівців» кримінал цинічно займається розбоєм і грабежами.
Небайдужі мешканці Києва та інших міст об’єднуються для самозахисту.
Часом успішно, що підтверджує: не треба ігнорувати кращий досвід
радянських часів, коли в контакті з міліцією ефективно працювали народні
дружини.
Але для цього міліції потрібно зайняти необхідне місце в державній
машині. Щоб провідні відомства держави не діяли за схемою «общака», а
правоохоронні, зокрема, інструменти не використовувались для
розмежування «пірамід», аби уникнути розбором поміж ними. Цьому
навчилися, знайшлося застосування «разводящим» і «смотрящим». А коли
довелося захищати державні інститути як такі, то схема до того виявилась
непридатною. Клепки вистачило хіба на те, щоб хлопців із «Беркуту»» та
інших структур виставити навстріч протестувальникам (далеко не «мирним»,
будьмо врешті об’єктивними), щоб стримувати останніх, поки розпорядники
пакувалися і ховали кінці у воду.
Але ж не всі у міліції, наприклад, були задіяні у темних справах. Вони
мусять сьогодні займатися тим, чим скрізь у світі займаються охоронці права.
Хто при тому плутатиме корисливе з державним, повинен бути замінений
владою. Це її обов’язок! Люди ж мають право при потребі звертатися до
державних органів, коли виникає потреба, і не ризикувати, зустрічаючись з
фігурами в камуфляжі, які невідомо кого і чому (!) представляють,
риються в особистих речах, творять сваволю.
Тут є делікатна, як на нинішній стан, обставина. «Правий сектор»,
«самооборона» тощо (не полемізуючи з приводу їхньої природи і дій) свою
справу зробили. Вони зіштовхнули попередній режим, і в тому є позитив.
Подобається їм чи ні те, що одержано навзамін, - питання окреме. Однак,
нова влада є, якою б вона не була. Вся відповідальність лягає на неї. Такий
порядок природний, засвоєний людьми за тисячі років цивілізації. Тому
неофіційні структури повинні звільнити майдани, перехрестя, зняти сумнівні
блокпости на дорогах, не займатися забезпеченням «революційної
справедливості» щодо приватних осіб, бізнесу зокрема. Все те – обов’язок
влади, її підміна називається анархією і завжди завершується руйнацією,
трагедіями, кров’ю.
_____________________

* Див. ст.133.
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А от потреба громадянського контролю над владою, про що
постійно проголошується на майдані у Києві, – така потреба є. Тільки
контроль повинен здійснюватись не від частини народу, права якої певним
чином уособлює майдан, а від всього народу. Напевне, законодавець
зобов’язаний підготувати законом передбачений порядок здійснення такого
контролю, який би забезпечував довіру суспільства щодо об’єктивності і
правомірності контролю.
Можливо, це міг би бути постійно діючий з’їзд рад усіх рівнів з
правами втручатись у конституційні норми, з установчими і кадровими
функціями хоч би щодо довіри-недовіри парламенту, президенту, щодо
ухвалення стратегічних для долі України рішень. Ясно, що за нинішньої
адмінресурсної схеми виборів такий з’їзд не буде справедливим, тому
сприйняту народом систему контролю треба створювати після виборів до
всіх ланок влади на основі відкритих списків. І вибори такі слід наблизити!
Все це – великий обсяг відповідальні роботи, її підготовки також.
Зрозуміло, що вона не звільняє владу від обов’язків владнати все, що
виникло в останні тижні, до чого нинішня влада теж причетна. Вона
розкидала каміння.
Пора збирати…
09.03.14
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Коментар для ЗМІ
Так звана прес-конференція В.Януковича – суцільне розчарування.
Було сподівання на заяву про складання з себе (юридично) повноважень
Президента. Фактично він їх склав, залишивши столицю, а згодом і
Україну, маючи в підпорядкуванні уряд, практично всі інститути влади,
маючи міжнародні гарантії. Керувати країною з Ростова і бути
головнокомандувачем не можна. Це годилося б хіба що президенту «в
екзилі».
В.Янукович, хоче він того, чи ні, відіграє тепер роль провідника
політики зарубіжжя щодо України. Говорячи (в окремих фрагментах)
об’єктивні речі відносно внутріполітичної ситуації, він оминає очевидно
кричущі факти порушення норм міжнародного права в Криму і не лише
там, себто погоджуючись з можливістю втрати цілісності України.
Справжній президент таку позицію займати не може.
11.03.14
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Жити не за чужими планами
Аналіз подій протягом приблизно півріччя переконує в тому, що за
рахунок інтересів України в активній фазі здійснюється план переділу
впливів у світі. В ньому задіяні супердержави та їх спільноти, задіяні
колишні та нинішні представники української влади, лідери певних
політичних та громадських структур. Одним із виконавців задуманого є
народ України (або його частина), хоч саме на шкоду йому і розвивається
громадянський конфлікт.
В геостратегічному сенсі йдеться про поширення впливу США і
НАТО на територію Східної Європи, обмеження і стримування потенціалу
Росії та її впливу на цю територію континенту. Центральною ж частиною
цієї території і є Україна.
Через відсутність власної внутрішньої і зовнішньої політики,
нездатність верховних правителів усвідомити свою роль і відповідальність за
державу, Україна займає роль аутсайдера міжнародної політики, втративши
свій економічний потенціал та більшість галузей виробництва, стала
придатком держав при експорті та імпорті продукції. Влада в Україні
зрослась з криміналом, корупція паралізувала усі сфери суспільного
життя, стала фактичним способом здійснення державного управління.
Через це відносини між владою і народом ворожі, а країна перетворилася в
предмет легкої здобичі для усіх, хто претендує на роль гравця в міжнародних
відносинах.
В таких умовах в Україні періодично виникають масові протести
населення. Його настрої використовують різні групи олігархів у боротьбі за
владу, як можливість вирішення власних або корпоративних інтересів для
збагачення за рахунок народу. Тіньовий характер збагачення зумовлює
вилучення капіталу з України, його приховування за кордоном. Оскільки
власники великих рахунків одночасно є представниками влади, вони
стають підконтрольними світовому уряду і повністю залежними при
прийнятті управлінських рішень.
Ідеологи такого стану називають створену систему відносин
лібералізмом. Хоч насправді це система криміналітету в умовах
периферійного капіталізму і колоніальної залежності. Вилучені у народу
багатства створюють у олігархів вільні кошти астрономічного розміру, чим
пояснюється наявність у бідній країні великого прошарку найбагатших у
світі людей. Ці кошти використовуються також для підкупу і розкрадання
усіх, причетних до формування влади. Внаслідок цього влада набуває
авторитарних форм, що найперше проявляється в її централізації.
Надмірна централізація влади в будь-яких умовах, а тим більше в
корумпованому державному організмі, робить владу нестійкою, а країну
незахищеною від зовнішніх впливів, а скільки для руйнування системи влади
досить змістити її залежний центр. Так було при зміні усіх президентських
режимів впродовж останніх двадцяти років. І кожен раз за декорацією нібито
демократичної боротьби за владу проглядалися руки зарубіжних кукловодів.
Інакше при створеній системі влади бути не може.
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Підтвердження сказаному дають події останніх місяців. Те, що режим
В.Януковича потребував реформування або заміни, сумніву не підлягає.
Реформування в умовах авторитаризму можливе тільки тоді, коли воно
захищає лідера Центру від відповідальності, і останній це усвідомлює.
Такого розуміння не було, а в найближчому оточенні президента ніхто не
смів розкрити йому очі на дійсний стан речей. Крім того, при авторитарній
системі завжди існує внутрівидова боротьба за доступ до «самого», отже, за
доступ до важелів влади, щоб одержати нові можливості збагачення, або
захиститись від наближених, котрі «оборзели» (новояз Л.Кучми). В недавній
ситуації коло наближених одержало назву «сім’я», що повністю
збігається зі світовими традиціями мафії. У внутрішніх тяжбах
залучаються будь-які можливості, і поза межами владних пірамід,
можливості майдану зокрема. Тому, коли олігархи (провладні і
довколавладні) матеріально, організаційно та інформаційно сприяють
громадському напруженню, це природний спосіб боротьби за владу.
Здійснення незалежної державної політики в корумпованій
олігархічній країні – ілюзія тих, хто, маючи владу, покладається на
приховані від народу багатства. Стосунки з Кремлем, маневри з угодою про
ЄС, імітація самостійності дратували світових гравців. Заміна режиму,
очевидно, планувалась на рік президентських виборів. Заміна на
попередників ще більше залежних і керованих, ще більше зобов’язаних
своїм покровителям на Сході і Заході.
Хаотичність інформаційного супроводу процесу підготовки до
укладання угоди з ЄС та халатність урядовців при тому привели до
спонтанних акцій протесту у формі Євромайдану. Він виник дочасно і не
викликав у керівництва держави занепокоєння. Це не влаштовувало «павуків
у банці», тому з метою вислужування, демонстрації потрібності та
збереження напруги були організовані жорстокі провокації 30 листопада
та 1 грудня 2013 р.
Мотивація протестів змінилася. Майдан з мирного перетворився в
центр гострого громадянського протистояння, боротьбі проти влади.
Одночасно до майдану долучилися тисячі людей, які щиро бажали допомогти
протестувальникам у їх боротьбі проти гніту влади. Невдовзі змінилися
гасла майдану, форми і методи протистояння, його керівні структури.
Чіткіше проявився і зовнішній вплив на все, що зв’язано з протистоянням.
Зарубіжні сценаристи діяли безпосередньо, або через місцевих олігархів
чи опозиційних лідерів.
Авторам сценарію потрібно було збереження напруги. Саме тому
вони кидали людей проти правоохоронців на вулицях Грушевського та
Інститутській, хоч смислу в тому не було, і жертви були нічим не
виправданими, не наближали досягнення жодної мети. З допомогою
зарубіжних дипломатів та аналізу причин конфлікту самі громадяни
зробили політично і юридично вірний
висновок: причина
протистояння – узурпація влади президентом, корумпована система, що
паразитує на тілі народу. Через це з’явилося і повсюдно поширилось гасло
повернення до Конституції 2004 року.
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Це була справді ключова і точно визначена мета протестів, сприйнята
громадянством, місцевими радами, зарубіжжям і – вимушено –
президентською владою. Мета, досягнення якої не вимагає ніяких жертв,
затрат часу і… існування майдану. Соціалісти звернулися до усіх учасників
конфлікту з пропозицією про порядок швидкого, безконфліктного і
конституційного вирішення проблеми.
Такий фінал громадянської акції не влаштовував сценаристів. Ні
опозиція, ні влада навіть не спробували мирно та ефективно підбити
риску під темою майдану. Натомість при бездіяльності влади поширилися
сплановані погроми адмінприміщень в багатьох областях, насильницьке
зміщення з посад держслужбовців, приниження їх та правоохоронців,
створення неконституційних органів влади та невизнання ними вищих
владних структур, масово здійснювались акти вандалізму. ЗМІ, що є
власністю відповідних олігархів, подавали інформацію про нищення
інститутів і засад державності, як героїчні здобутки в боротьбі проти влади.
Звичайно, підібрані відповідним чином матеріали стали ефективною
пропагандистською зброєю для обробки населення Росії, східних областей
України та Криму. Загальна атмосфера майдану, прагнення свободи
подавалось як бандитизм, бандерівщина, сваволя.
Проте і такий рівень напруги не виправдовував дій для забезпечення
геостратегічних цілей. Потрібна була кров. Вона пролилась з обох сторін
конфлікту, і з обох сторін – нічим не виправдано. З якою метою і хто
виштовхував молодих людей під кулі, хто послав снайперів і чиї вони, які
мішені ними вибирались, на ці питання не поспішало надавати відповідь
слідство режиму В.Януковича, не поспішає це робити і нова влада.
Укладення угоди між владою і опозицією під гарантії зарубіжних
дипломатів викликало почуття полегшення серед громадян. Але сценарій не
передбачав такого фіналу. Сторони угоди не збирались виконувати її
буквально. Президент і його наближені одночасно з підписанням угоди
зайнялися організацією втечі з України, а конкуренти влади в парламенті
провели низку важливих рішень, частина яких не відповідає нормам
Конституції, або не повністю відповідає.
Оскільки йдеться про речі зрозумілі і очевидні, виникає слушна
підозра про спланованість ситуації, про провокування російськоукраїнського конфлікту, про геостратегічні речі, в яких Україна стає
розмінною картою і ризикує втратити державність. В цьому сенсі
однопорядковими є дії щодо відміни закону про мови, авантюрні
рішення кримського парламенту, ініціативи щодо вступу України до
НАТО, блокування українських військових баз в Криму, безчинства
«самооборони» російського походження в Криму та їх побратимів у деяких
східних і південних областях України, порядок і суть деяких кадрових
рішень у Києві, прес-конференції В.Януковича.
Час покаже, наскільки узгодженими між світовими політичними
гравцями є зусилля для ескалації конфлікту, чи погодяться вони з
небажанням росіян та українців воювати між собою. Проте не викликає
сумніву спланованість зусиль, як і їх мета – розчленування України,
остаточна ліквідація її як суб’єкта міжнародної політики. Привід до такої
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перспективи створили ми самі, а саме: авторитарна влада на чолі з
президентом, корумпованість системи чиновництва, жадоба повернення
до влади тих, хто її втратив, сплановані і добре проплачені дії радикалів
з опозиції. В основі того – інертність, байдужість, непослідовність
більшості громадян під час політичних кампаній.
Які кроки варто здійснити терміново хоч би для часткової
нейтралізації загроз? Владі найперше, політичним структурам, громадському
активу слід забезпечити:
− граничну активізацію дипломатичних засобів для недопущення
анексії Криму та інших територій;
− підготовку нормативних актів, що розширюють права автономії в
складі України;
− підготовку і прийняття законів, що максимально розширюють права
та фінансово-матеріально забезпечують широкі повноваження місцевих
рад та їх виконкомів;
− ліквідацію місцевих держадміністрацій;
− розслідування злочинів, що привели до жертв у Києві, та
покарання злочинців;
− негайне складання (юридичне) повноважень президентом
В.Януковичем;
− перегляд кадрових призначень, залучення до влади професійних і
чесних людей;
− вибори Президента України без відтермінування дати виборів
(25.05.14), щоб не допустити незаконні втручання у виборчий процес будь
кого, не дозволити вибудувати не менш жорсткий адмінресурс, тепер під
проводом «Батьківщини»;
− підготовка повного проекту змін до Конституції України,
внесення його на розгляд парламенту та на ознайомлення з ним
громадянства новим президентом в день його інаугурації;
− вибори влади в Києві 25.05.14 р. та до місцевих органів
самоврядування у вересні ц.р. на основі мажоритарної системи виборів;
− дострокові вибори парламенту на основі відкритих партійних
списків у вересні ц.р. із суттєво зменшеним прохідним бар’єром;
− вжиття владою (з допомогою зарубіжних інституцій) ефективних
заходів для повернення на територію України банківських рахунків усіх
олігархів;
− розробка плану стабілізації та розвитку народного господарства та
соціальної сфери України з метою:
ü створення робочих місць;
ü захисту підприємництва та бізнесу;
ü збереження соціальних гарантій, недопущення зростання цін і
тарифів;
ü плати за ресурси та сировину, збирання земельної ренти для
забезпечення місцевих бюджетів та суспільних фондів;
− звільнення майданів, наведення законного порядку залучення
громадських структур до підтримання правопорядку;
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− створення громадської системи контролю за діяльністю влади та
окремих посадовців, в т.ч. конституційного органу контролю – з’їзду рад всіх
рівнів;
Ці та інші заходи повинні бути донесені до свідомості кожного з тим,
щоб люди повірили новій владі в її намірах служити народу, а не олігархам,
нейтралізувати зовнішні загрози існуванню країни, впроваджувати
демократичні європейські засади суспільного життя. Відкрити перспективу
для зростання добробуту населення, стабільності і єдності народу, цілісності
України.
12.03.14
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Зробити висновки
В Москві фактично завершилась процедура розширення РФ за
рахунок Криму та Севастополя.
Це втрата для України? Безперечно.
Хто в цьому винен? Ми самі. Правий був Л.Кучма, коли свого часу в
Сибірі говорив: «Мы, украинцы, немного с придурью». Погодитись з цією
«мудрістю» не можна. Але…
Ми самі обираємо керівництво, яке з владою справитись не
здатне, яке власну кишеню ставить поперед інтересів держави, яке корупцію
робить методом управління.
Ми самі в пропаганді сумнівних ідеологем патріотизмом
вважаємо ненависть до тих, хто ідеологеми не сприймає, не реагуємо на
акти вандалізму, насильства, неповаги до власної історії, віддаємо іншим її
кращі сторінки.
Ми самі в боротьбі за владу забуваємо, що є держава, є державні
інститути, в яких можна змінювати кадровий склад, але не можна нищити
самі інститути, підмінювати їх неконституційними утвореннями.
Ми самі, коли зводяться бізнесові і політичні рахунки, миримося з
нацьковуванням громадян, використанням зброї, вбивствами і наругою над
гідністю людини.
Ми самі впродовж останніх трьох президентських циклів допускали
маніпулювання свідомістю людей, розділяючи Україну на Схід і Захід, не
давали відсічі сценаристам такої політики.
Ми самі не живемо власним розумом, заглядаємо в рот зарубіжним
консультантам, які навчають нас, як займатися землею, енергоресурсами,
цінами, тарифами, - вчать жити.
Ми самі дозволили розграбувати державу, знищити виробництво,
позбавити роботи мільйони співгромадян, виштовхали їх за кордон для
заробітчанства, украли самі у себе перспективу на завтрашній день.
Як ставитись до того, що трапилось? Світ засуджуватиме акт
відторгнення частини української території, називатиме його анексією,
порушенням міжнародного права, загрозою для миру. Це правильна оцінка.
Вона буде підтверджена багатьма прикладами військового втручання і його
підготовки, інформаційної блокади і дезінформації, ігноруванням прав
корінного народу, порушенням меморандуму про гарантії безпеки.
Вітчизняні і зарубіжні консультанти наполягатимуть на відсічі агресії,
використанні збройних сил, гратимуть на струнах патріотизму,
пропонуватимуть захист силами НАТО. Це все зрозуміло.
Треба засвоїти одержаний урок. Не риторика, не колючі фрази, гасла і
прапори потрібні сьогодні. Висновок має бути одним для всіх – і влади, і
політичних організацій, і для кожного: сильна держава своєї території не
втрачає.
А щоб Україна стала сильною державою, потрібна воля усіх, щоб
швидко і одностайно зробити перші до того кроки:

377

− обрати невідкладно президента не з числа мільйонерів,
словоблудників та лжепатріотів, а людину, якій можна довіряти, щоб зняти
будь-які спекуляції щодо легітимності влади;
− розглянути зміни і затвердити нову редакцію Конституції
України, унітарної, суверенної, соціальної, правової і демократичної
держави;
− терміново прийняти закон про місцеве самоврядування,
віддавши всю повноту влади людям, під їх відповідальність за власний вибір;
− ліквідувати вертикаль адміністрації – середовище корупції і
авторитаризму;
− наблизити дострокові вибори парламенту з використанням
відкритих списків, низьким прохідним бар’єром, одночасно провести
вибори до місцевих рад;
− припинити монтування нового адмінресурсу з числа представників
партії, відомої своїми «здобутками» в політиці, економіці та соціальній сфері.
Ці та інші політичні рішення зроблять можливими справді необхідні
реформи в Україні. Щоб людина була впевненою в собі, щоб багаті ресурси
України не розкрадалися, а працювали на кожного. Щоб зберігалася і
правильно використовувалася земля. Щоб продукція сировинних галузей
була
витребувана
вітчизняним
машинобудуванням
та
іншими
високотехнологічними виробництвами. Щоб не страждали від утисків та
рекету підприємці та бізнесмени, не боячись використовувати капітал в
Україні Щоб правоохоронні органи не були карним інструментом… Щоб
людина почувалась л ю д и н о ю.
В той же час разом з повноважними представниками міжнародних
структур треба не послабляти дипломатичні та політичні зусилля, аби
довести неправомірність по суті і формі дій керівництва РФ щодо кримського
питання, аби не допустити чогось подібного будь-де в сфері інтересів
України.
Тоді буде сильною держава і в оборонному відношенні. Тоді з нами
будуть рахуватись як із суб’єктом світової політики.
Тоді не пектиме сором за те, що не втримали подарунок долі. І тоді
виявиться, що кримчани не стали чужими для України.
Як і Україна для них.
19.03.14
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Захистити генія
Не міг уявити, що колись доведеться в Україні захищати ім’я
Олександра Пушкіна. Сергій Борщевський у № 10 газети «Літературна
Україна» пише відповідь Є.Євтушенку на його вірш «Державо, будь
людиною!» (див. газета «Бульвар» № 8). Цей вірш через Дмитра Гордона
потрапив до мене з пропозицією перекласти його українською. Я це зробив
негайно, але оскільки, на мій погляд, один персональний акцент Євгена
Олександровича був не зовсім точним, свій переклад надіслав електронною
поштою автору. Зрозумів, що наші оцінки не збігаються, тому не став нічого
публікувати*.
У С.Борщевського теж свій акцент. Проте не зовсім коректний.
Дорікати генію за те, що він змалював події столітньої (для нього) давності,
котрі сприймалися в трактуванні імперської історіографії, змалював блискуче
(не мені оцінювати поему «Полтава», мабуть, звідси ставлення С.Б.) –
негоже. Та й не про те йдеться. Майдан зорієнтований діями десятків
тисяч небайдужих людей на усунення диктату влади. Того ж прагнув і
О.Пушкін. «…И на обломках самовластья…», вчили ми у школі напам’ять.
Було б «самовластье» зламане, іншим було б життя імперії та її складових,
іншою доля України. Так, поет був представником свого часу, свого
соціального середовища з його уявленнями про державу, її історію, гідність
людини. Але ж не випадково він був своїм і в колі декабристів, не випадково
вони ж у потрібний момент захистили його від розправи з боку режиму.
Для Є.Євтушенка О.Пушкін – не просто видатна людина у світовій
літературі. Вони були разом на Майдані в найтрагічнішу ніч. Разом духовно.
Як і К.Брюллов з його відчуттями, переданими в його «Останнім дні
Помпеї». Поет, очевидно, міг би про це розповісти і сам. Та не хотілося б,
щоб приводом для того став невеликий вірш у «Літературній Україні». А щоб
не хвилювати зайве визначного майстра, запитаймо хоч би когось із
літераторів, що на цій же сторінці згаданої газети підписали звернення у
зв’язку з агресією Російської Федерації. Запитаймо і про Пушкіна, і про
ставлення до імперії та її недавніх творців. Ставлення колишнє і теперішнє.
Не все просто. Не будьмо надто однобічними в оцінках трагічних
(тим паче) подій. Безкінечно жаль полеглих на Майдані. Немає виправдання
злочинцям. Але… Жертви – наслідок провокацій, мета чужої гри. Про її зміст
міг би повідати Сергій Юхимович як знатний фахівець в літературі та
дипломатії. Жертв могли, зобов’язані були, уникнути і лідери опозиції, і
влада. Знали, як з досягненням притому потрібного результату в політичній
боротьбі. Не захотіли. Чому?
Маємо тепер іще одну символічну Аскольдову могилу, ще одне
повторення Крут. Повторення в приводах, обставинах, наслідках. І в
способах закриватися жертвами від відповідальності.
Пушкін був на Майдані з його «… свободою горим!..».
А згадуючи полеглих, помолимось**.
20.03.14
_______________________

* Текст додаю, враховуючи думку автора.
** Молитва [вірш].
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Євгеній Євтушенко
Державо, будь людиною!
Мати предків моїх, Україно,
Ти – хрещена всьому, що є Русь,
не скотися ізнов до руїни!
Я за тебе боюсь і молюсь.
Невидимкою я на Майдані,
разом Пушкін, Брюллов – у вогні.
До народу притислися тайно,
до своєї одвіку рідні.
Це трагічна страшна епопея,
громадянської привид війни,
це не Київ – новітня Помпея,*
де панує не «ми», а «вони».
Тут ідуть ніби стінка на стінку,
брат на брата, йде син на вітця.
Ви, великий Кобзарю і Ліна,
зупиніть їх усіх до кінця!
Звідки ненависть дише пожаром
з будь-якої, вважай, сторони!?
Стогін чути над Бабиним Яром:
не ведіть одне з одним війни!
Розів’єшся іще, Україно,
на привольній землі – квітником.
І, як рідних, обіймеш раввина
із муллою й священиком.
Будь людиною, новодержаво!
Примири їх усіх, та не мсти.
Над амбіціями, над правом
встань і всім (Юлі також) прости.
Ти – Європа. І нею успішно
будеш. Так в небесах постає.
Та задумайся, ти ж не безгрішна, слід кривавий в держави вже є.
_______________________

* Ніч палаючого Майдану з 18 на 19 лютого 2014 р.
Талса, Оклахома
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Молитва*
Живі, помолимось за тих,
Хто т а к знайшов туди дорогу,
Де біль безвинних ран притих,
Де справедливість є від Бога.
Живі, помолимось собі,
І дні свої переберемо:
Де все - по совісті й судьбі,
І... де життя пройшло даремно.
Святих немає поміж нас Стають святими через жертву.
Вони залишили нам час,
Живих живіші, навіть мертві.
У сповіді свою вину
Признаємо – душевну стужу,
Щоб в нас не виграли війну
Лакейство наше і байдужість.
Олександр Мороз
26.02.14
_________________

* за полеглих в українській трагедії 2014 року.
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Доборолась Україна…
Ці Кобзареві слова віщі для багатьох періодів нашої історії.
Нинішньої особливо.
Трапилося так, що мені і моїм однодумцям з керівництва Соцпартії
доводилося відгукуватися на всі поворотні моменти Майдану – до його появи
і згодом. В кожному з відгуків сказано про причини поворотів, можливі
наслідки і про те, що слід робити владі, опозиції, аби ситуація не вийшла зпід контролю і не закінчилася трагічно.
Шкода (хоч чому «шкода», це теж не випадково), що наші пропозиції
наштовхувались на постійну блокаду в інформаційному просторі та в
довгих коридорах влади. Досить сказати, що три з половиною роки ні мені,
ні активістам СПУ не вдалося зустрітися з президентом, прем’єром, у
рідкісних випадках потрапити на екран ТV, не довелося продискутувати
принципові питання із завсідниками різноманітних шоу.
Характерно, що всі кроки, вживані учасниками протистояння для
розв’язання конфлікту (чи хоч би його часткового послаблення), взяті із
набору наших пропозицій. З однією відмінністю: ми вносили їх задовго до
конфлікту, а спроби скористатися ними з’явилися уже після крові і
жертв. Так було із шахрайством щодо Конституції та потребою повернутись
до її редакції 2004 року, з необхідністю підписати політичну частину угоди з
ЄС навіть в односторонньому порядку (наша пропозиція піврічної давності),
з потребою організації переговорів сторонам конфлікту, з вимогою реагувати
на факти нищення інститутів державності, на притягнення до
відповідальності винних у вандалізмі, щодо розслідування обставин вбивств і
іншого.
Сьогодні є всі підстави говорити про навмисне загострення
конфлікту. Доведення його до точки кипіння, щоб досягнути цілей, котрі
ніяк не стосуються позитивних перспектив України. За фігурами,
розведеними по різні сторони барикад, стоять маніпулятори їхньої
поведінки – на Сході і Заході.
На Майдані зійшлися інтереси різних масштабів: спроба
представників крупного і середнього бізнесу звільнитися від кримінального
тиску влади (в нашому випадку – тиску «Сім’ї»); спроби опозиціонерів,
конкурентів влади прорватися до важелів управління тепер, а не 2015 року,
оскільки трапилася нагода; намагання відстояти політичні плацдарми
праворадикалам зі «Свободи» та їм подібних структур; можливість
продемонструвати незгоду з владою різним верствам населення –
демократична складова конфлікту. Але над цими спробами та інтересами
витали геополітичні проблеми – поширення впливу США на Схід,
блокування можливостей зміцнення Росії і, назустріч, політика керівництва
РФ щодо «собирания земель», без котрих – українських – про могутність
Росії говорити сумнівно.
Заручниками цих протистоянь виявилися народ України та сама
Україна як держава. Про всі нюанси протистоянь можна дізнатись із
різноманітних матеріалів. Про обумовлені і спонтанні, логічні і хибні кроки
різних сторін є тепер безліч суджень. Частина з них – продовження
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відстоювання перерахованих раніше інтересів. Але висновок не потребує
додаткових підтверджень – втрачає народ, підривається цілісність
України, її суверенітет. Нічого з потреб людини, народу і держави поки що
не відстояно. Не про них йшлося і йдеться…
Так само з певністю можна говорити, що іще один сплеск боротьби
«за щастя українських людей» завершиться тим, що не буде де боротися.
Схаменімось, люди добрі! Сядьте за стіл ті, хто має совість і трохи
влади, складіть план дій на сьогодні і завтра (ми його кілька разів уже
пропонували), доведіть його населенню і… працюйте.
Робіть так, бо буде пізно…
21.03.14
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Президенту Российской Федерации
В.Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаюсь к Вам, чтобы избежать угрызений совести из-за
неиспользования хотя бы минимальной возможности предотвратить беду.
Обращаюсь и потому, что именно от Вас зависит содержание современной
истории не только российского и украинского народов.
В течение многих месяцев, знакомясь с информационными и
аналитическими выпусками российских телеканалов, я убеждался в их
продуманной предвзятости, в целенаправленном формировании для
телезрителя образа врага с Украины, её политики, событий и фактов
общественной жизни.
Обращался по этому поводу к представителям российской
политической элиты, но… напрасно. Почему так, видимо, должно
беспокоить Вас как одного из создателей российской властной системы.
Я – представитель поколения, родиной которому был Советский
Союз. С болью воспринял его разрушение, но первым из официальных лиц
заявил, что его восстановление – утопия. «Кто не жалеет о распаде СССР, у
того нет сердца. Кто хочет его восстановить в прежнем виде, у того нет
головы». Этот вывод я сделал еще в 1994 году и он везде воспринимался
людьми как истина.
Собирание земель – смысл известных притязаний со стороны
некоторых российских политиков. Это успешный пиар-ход в политических
кампаниях, но бессмысленный и пагубный с точки зрения последствий.
Можно искать множество оправданий политике «собирания», но все
они фальшивые. Заведомо фальшивые, в том числе для инициаторов такой
политики. Практика ежедневно даёт тому подтверждение, в крымской теме в
частности, в её составляющей – языковой проблеме.
В Украине нет проблемы
языков в той остроте, которую
демонстрируют Ваши и наши радикалы. Привожу частный пример. Я –
лауреат премии Союза писателей России «Золотая медаль Александра
Фадеева» за участие в издании антологии «Украина. Русская поэзия. ХХ
век». (Издание поддержано правительством Украины). Произведения и
биографии почти 750 поэтов, связанных с Украиной, но писавших на русском
языке, собраны в антологии. Эту книгу я отправил Вам с просьбой о
содействии её переиздания в России. Ведь это творцы русской культуры:
С.Надсон, М.Волошин, Э.Багрицкий, Н.Ушаков, Л.Вышеславский,
Б.Чичибабин, В.Калиниченко, Ю.Каплан, Д.Бурлюк, В.Нарбут, А.Ахматова,
Д.Кедрин, А.Галич, С.Гудзенко, Р.Казакова, Ю.Мориц, И.Бунин,
В.Пастернак, М.Цветаева, И.Елагин… Положительной реакции на
предложение не было. Но дело в другом. Я перечисляю фамилии, известные,
конечно, представителям русской культуры, подписавшим заявление о
поддержке Ваших действий в Украине. Они согласны с «притеснениями»
русских. Но, может быть, они привели бы пример в практике РФ не столько
зеркального отношения к украинской культуре, а хотя бы к культуре своей?
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Интервенцию в Крыму, провокации в других местах не стоит
анализировать с позиции международного права. Вы знаете его, думаю,
лучше и нарушаете сознательно, похоже, в соответствии с идеей «собирания
земель». Один из соавторов упомянутой антологии А.Шполянский о
подобной идее недвусмысленно заключает:
В смысле дали мировой
Власть идей непобедима:
От Дахау до Надыма
Пересадки никакой.
События Майдана в Киеве содержат в себе разные моменты, в том
числе праворадикального толка. Большинство моих соотечественников их не
приемлет. Однако, в украинской истории есть источники такого поведения,
есть и спекуляции, и провокации на этих источниках. Но не они определяют
сущность общественных процессов и ход развития страны. Что-то подобное
есть и в России, но, надеюсь, с этим у Вас справятся без украинского
вмешательства. Справимся со своими проблемами и мы.
Главный же итог Майдана – попытка превращения населения в народ,
человека в гражданина. Смещение полукриминальной олигархии во главе со
сбежавшим (а не «отстраненным») президентом. Возвращение к
Конституции-2004 - катализатору демократических преобразований –
произошло в полном согласии с волей подавляющего большинства народа и
полномочным на то легитимным парламентом – высшей властью в стране.
Именно эта редакция Конституции предполагает децентрализацию власти,
развитие самоуправления до пределов выше федерализма, потому что отдает
власть народу, гражданину. Предложения российской стороны относительно
федерализации Украины выглядят странно потому, что система
государственного обустройства – дело суверенной страны и потому, что
мировая история не содержит примеров образования федерации из
унитарного государства.
Сегодня во власти в Украине силы, политика которых, на мой взгляд,
мало чем отличается от предшественников. Но они – власть. Легитимная,
единственная. Пройдет непродолжительное время, и народ на законном
основании эту власть поменяет полностью, частично или оставит такой, как
есть. Но это наша забота, задача для украинского народа.
Ситуация в Украине – в центре внимания мира, влиятельных кругов,
отдельных стран. Есть, видимо, предпосылки говорить и о фактах
вмешательства. С учетом этого я еще раз хочу привлечь Ваше внимание к
необходимости инициирования созыва Европейского совещания по вопросам
безопасности и сотрудничества. Руководители стран обязаны договориться о
мировом порядке в ХХІ веке. Порядке, при котором пространство мира и
взаимовыгодного сотрудничества в Европе будет от океана до океана. Верю,
с нахождением в его центре внеблокового, нейтрального и суверенного
государства – Украины.
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Развитие событий по, условно, крымскому сценарию навсегда
перечеркивает такую перспективу, содержит непреодолимые угрозы и
Украине, и России. Вы не можете этого не знать.
Рассчитываю на Ваш опыт и понимание, на то, что не сила, не пуля и
кровь должны ставить точки в исторических этапах, а слово и воля людей,
облаченных врученной народами властью.

С уважением

Александр Мороз
председатель парламента Украины
ІІ и V созывов
16.03.14
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Жорстокість Савіка Шустера та наші гріхи...
Не знав, що Савік може бути таким жорстоким. Чотири години тортур
“на камеру” для жінки, виснаженої ув’язненням. Та ще й хворобою.
Можу їй поспівчувати як мало хто, бо переніс (у Києві) і операцію,
якою їй грозилися, і – через два роки – укол, прокоментований щодо неї
самим Миколою Поліщуком – знаним медиком-ученим. Він, правда, не
сказав, що, коли роблять укол, операція не передбачається, можна хвору
заспокоїти. Це може підтвердити будь-який спеціаліст з міської лікарні в
Україні. Можливо, в “ШАРІТЕ” інакше до того ставляться, але досвідом вони
не діляться, хоч складну ін’єкцію вони теж роблять так, що ні самому
подивитися, ні людям показати. Отож, важливо, що хвора нарешті на ногах…
Випробування хворої на ТВ проводились у складний час. Ми всі
стурбовані діями Кремля, іншими загрозами. Були стурбовані до вечора у
п‘ятницю. А тепер спокійні, бо з’явилася Заступниця, що все бере на себе і
будь-чого лихого не допустить.
Лекцію з цього приводу зачаровано слухали перший Президент
України, група журналістів і політологів. Своє бачення розвитку подій
намагався висловити Вадим Карасьов, але якось так виходило, ніби він
запитує ведучу (цією роллю С.Ш. поступився гості), і вона йому пояснює що
й до чого. Причому вживає аргументи, «які ніхто ще не чув»: про патріотизм
українських військових, про потребу боротися з корупцією, про повагу до
віруючих, про важливість розмежування бізнесу і влади… Ну, точно
цитуючи програму Соціалістичної партії України.
Не зовсім вдало, однак, підібрана фонова аудиторія. Коли гнівом
кипіла проповідь про шкоду монополізації, зокрема в енергетиці, підтримка
представницького загалу була недостатня, в межах 60%. Деякі інфантильні
тіточки та дядечки кивали головами за кожним словом спічу, а деякі, схоже,
згадували, хто ж розпочав передачу у приватні руки обленерго? Чи не
Наставниця? Не тішило, напевне, повідомлення про вихід із енергетичної
залежності (газової, зокрема) від РФ, бо на поставки газу з Європи надії мало.
А замкнений ядерний цикл – мрія вже двох десятиліть, і французький
Westinghouse тут – занадто віддалена перспектива. Сланцевий газ –
перспектива ще більш віддалена. До того ж зовсім недавно активісти
“Батьківщини” шельмували наміри щодо видобутку сланцевого газу в
Україні. Тим часом ціни на газ росіяни піднімають через тиждень з ціни
“харківської” до тієї, що встановлена, не згадаю ким ( підказала б
І.Богословська), у 2009 році.
Цікавими були міркування про Конституцію, систему влади, місцеве
самоврядування. Логіку висновків (якби вона була) міг би піймати голова
Конституційної асамблеї Л.Кравчук, але поза логікою висновок звучав
звично: “Я зроблю… Я не допущу…” І на душі ставало легше, — нащо дбати
про систему влади, про її розвиток у дусі Конституції-2004 (проти була
тільки керована Нею фракція БЮТу), нащо того добивався Майдан. Думати
про все буде Вона. Як і раніше.
А здійснюватиме нею задумане її “каманда”. Вона і тепер тим
займається. Вся адміністративна вертикаль вибудовується під “Батьківщину”.
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Тому ніколи займатися долею військових у Криму. Звідти офіцери рвуть
душу: “Дайте хоч якусь команду!”. А паралельно на телемарафоні каналу
“1+1” міністр оборони каже: “Ми вже давно команду дали: тримайтесь!”.
Нехай військові не турбуються. Відразу після шоу гостя “дасть прикурити”
своїм – і в.о. її (себто Президента), і її прем’єру, і міністру, і недоброму
Путіну. З останнім контакти ніби зіпсувалися, бо інакше і не скажеш, коли
виборці налаштовані відповідно.
У Святих писаннях, як правило, на прямі запитання прямі відповіді не
приводяться. Відповіді треба шукати в собі. Так і на шоу у Савіка Шустера.
На запитання “в лоб” про недавню поведінку одного із “свободівців”*
відповідь розтеклася “мислію по древу”: про різні мотиви радикалізму, про
заслуги чиїсь перед Майданом, про революційну ситуацію, про коаліцію з
трьох політичних сил… Ну, як вона могла сказати інакше, та ще й перед
виборами, сподіваючись на підтримку О.Тягнибока? Що наяву приклад
бандитизму на взірець гестапівському? Що все це продумано
супроводжувалось, фіксувалось на камеру, передавалось в Росію та світ? Що
в нинішній ситуації це замовна провокація проти України? Що хлопці, які це
зробили, “не такі дурні як з виду”?
Я в захопленні від телегероїні. І нова зачіска, і скромний одяг, і в міру
ботекс…Молодчина! Суть не змінюється. Хоч при чому тут суть, форма –
головне!
На завершення хотілося б дізнатися у “жорстокого” Савіка: кому іще з
кандидатів у Президенти на Першому каналі ТВ дадуть стільки часу на
рекламу?
Коли з якогось приводу оцінка була очевидною, і її доводити було
марно, мій дід змахував рукою і говорив: “Гріхи наші…гріхи наші…”.

24.03.14
_______________________

* Про скандал у Рівненській облпрокуратурі і поведінку одного з її
персонажів.
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Из интервью газете «Junge Welt»
− В 1991 году, после запрета Компартии в Украине, Вы создали
Социалистическую партию и были во главе этой партии до 2010 года.
Вы лично были много лет в парламенте, с 2007 года, однако, Соцпартия
не имеет представительства в законодательном органе. Насколько
сильна Соцпартия в настоящий момент? Как бы Вы описали ее
политический профиль по состоянию на сегодня?
С 1994 по 2007 год в парламенте была фракция социалистов.
Численность ее была невелика, но влияние на политику, на решения
парламента было заметным. Сегодня многие из политикума не хотят
вспоминать, что принятие Конституции в 1996 году, ее демократические
изменения в 2004 году, принятие всего пакета социальных законов,
сохранение обязательного среднего образования, недопущение продажи
украинских черноземов, внеблоковый статус унитарного государства и др., –
в значительной, точнее в решающей степени, зависело от позиции нашей
партии и ее парламентской фракции.
Борьба за права человека, за европейскую систему управления, против
диктатуры была и остается отличительной чертой СПУ. Акция «Украина без
Кучмы» в 2000-2001 гг. после убийства Георгия Гонгадзе, разбудившая
Украину, была организована и возглавлялась социалистами. С этой акции
ведется отсчет массовым демократическим движениям в Украине. Именно
эта характеристика партии, непринятие ею авторитаризма создали из нас
образ врага для всех президентских режимов. Система админресурса (суть
которой находится за пределами понимания нормального европейца) была
направлена прежде всего против социалистов. Так было при Л.Кучме, при
В.Ющенко, при В.Януковиче. Мы не прислуживали режимам, не
продавались, имели свою позицию, поэтому админресурс использовал
любые возможности для блокирования социалистов, особенно во время
выборов. В 2007 году мы с «запасом» прошли в парламент, но нам
«подчистили» результаты по личному указанию президента. На выборах
2012 года партия, имеющая свои комитеты и организации во всех
населенных пунктах и административных единицах, не была представлена
(по «жеребьевке»!) ни в одной окружной избирательной комиссии, и только в
одном округе, где баллотировался я, социалисты входили в участковые
избирательные комиссии. Когда мы представили доказательства подтасовки
результатов выборов (в одном только городке Мироновка, где около 10 тыс.
избирателей, провластному кандидату в протоколах добавили 4 тыс.
голосов), представили примеры прямого подкупа членов комиссий (этим
лично занимались руководители местных администраций), то получили
«дежурный» ответ: «факты не подтвердились».
Почти семь лет партия не имеет доступа к телевидению – главному
средству формирования общественного мнения. Почему? Потому, что ее
политический профиль, неизменность позиции противоречат лини властных
режимов, где власть и бизнес – одно и то же, а инструменты власти
используются исключительно в интересах крупного бизнеса, где коррупция –
средство управления.
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Не случайно ведь общественность при вспышках ее активности
понуждает власть и провластные партии провозглашать лозунги, выдвинутые
социалистами, и прибегать иногда к их частичной реализации! Пятнадцать
лет назад главным политическим лозунгом мы определили идею «Построим
Европу в Украине!». Нас высмеивали сторонники «вертикали»
исполнительной власти, другие оппоненты, а сегодня они же популяризуют
эту идею. Десять лет назад мы добились изменений в Конституцию,
ограничив полномочия президента, связав взаимной ответственностью
парламент и правительство. Два года изменения использовались при
открытом сопротивлении президентов и звеньев исполнительной власти, при
шельмовании социалистов за инициирование внесенных изменений. А
сегодня все вдруг «прозрели», возвратились к редакции Конституции-2004
года, а один из лидеров ныне провластной «Батькивщины» настаивает на
развитии реформы – упразднении местных администраций, развитии
местного самоуправления. Парадокс в том, что это – вторая часть
незавершенной десять лет назад политической реформы, реформы,
против которой голосовала единственная в парламенте фракция той же
«Батькивщины». В сентябре прошлого года политисполком СПУ внес
властям предложение: подписать политическую часть соглашения
«Украина – ЕС». Подписать даже в одностороннем порядке, приняв на себя
обязательства по поводу демократизации общественной жизни и управления,
изменения судебной системы, порядка выборов, устранения коррупции… От
нас отмахнулись, посчитав это ересью. Сегодня это соглашение подписано…
Все это о профиле партии. Полгода назад мы утвердили новую
редакцию своей программы. Мы – партия, отстаивающая принципы
социальной
справедливости,
демократии,
прав
человека,
поддерживающая линию европейских левоцентристов. Мы –
Социалистическая партия Украины.
Естественно, потеряв первую трибуну в государстве, будучи
изолированной в информационном пространстве, партия многое потеряла,
даже в численности. Сейчас в ее составе всего около 100 тыс. членов. Она
больше напоминает кадрированный состав воинской части: есть план
действий, подготовлены кадры, известен противник. При мобилизации все
это будет задействовано. Мы имеем опыт, с учетом и опыта своих ошибок.
Но то, что мы отстаиваем, - потребность подавляющего большинства
населения. Нужно понимание этой потребности соединить с образом
СПУ. Это наша практическая задача.
− В настоящее время у Вас нет политической должности. Конраду
Аденауэру было 73 года, когда он в первый раз стал федеральным
канцлером, и он находился на этой должности до 90 лет. Рональду
Рейгану было столько же лет, сколько и Вам, когда его избрали
президентом США. Вы несколько раз баллотировались на
президентских выборах в Украине. Это был для Вас вызов?
Примеры хорошие, тем более перспективны даже для меня. Особенно
пример Конрада Аденауэра. Шучу.
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Действительно, я трижды занимал третье место в президентских
кампаниях. В 1999 году реально выходил во второй тур и побеждал.
Сговор второго президента с первым секретарем коммунистов,
несколько откровенных криминальных провокаций против меня,
организованных руками силовиков по заданию президента, и все тот же
циничный админресурс позволили режиму сохраниться. С той же политикой
разграбления государства, криминализации власти, сращивания ее с
бизнесом.
Что характерно, в те годы я часто общался с европейскими
политиками, был откровенен по сути необходимых перемен в стране. Но
режиму выгодно было представлять за рубежом меня и социалистов
«комуняками», которые хотят восстановить Союз ССР и советскую власть.
Этой белиберде там… верили. Президент считался «демократом»,
«европейцем», либералом-реформатором… Так продолжалось до тех пор,
пока не всплыло «дело Гонгадзе», когда мир убедился в сущности режима.
Если за рубежом стереотипы живучи, то что говорить о стране и ее
населении, где привыкли к патерналистским отношениям к государству, к
целенаправленной пропаганде? В 2006 году мои политические оппоненты
распространили клевету о том, что я, якобы за огромные деньги, разрушил
т.н. «демократическую» коалицию в парламенте, вошел в сговор с
регионалами и коммунистами. Обыватель это запоминает, ему легче думать:
«там все такие». Ему не до того, что судом клевета опровергнута, что
тогдашний президент пытался смастерить бизнесовую коалицию «на двоих»
с регионалами и для этого надо было очернить социалистов (больше трех
месяцев нельзя было создать коалицию, сформировать правительство), что
на следующих выборах президент получил полное фиаско, а клеветники
уличены в разворовывании огромных средств?.. Обыватель помнит: «чтото было…». Снова тратить силы на убеждения в очевидном, «рвать на груди
рубаху» – не буду. Хочу добиться закрепления нынешних первых шагов по
изменению системы власти, помочь социалистам возвратиться в парламент
и… в книге изложить правду об Украине времен независимости, причинах ее
состояния и ее перспективах. Нынешняя политическая обстановка не
оставляет времени на эту работу.
− Кандидаты в президенты, которых мы видим сегодня, если так
можно выразиться, не совсем демократичны. Тимошенко была
осуждена, а после ее угроз в адрес России она потеряла даже поддержку
ее немецких фанатов. Федеральный президент Ламмерт считает ее
«непригодной», а федеральное правительство назвало ее высказывания
«не подлежащими обсуждению». Другой кандидат – Кличко, в нокауте.
Порошенко – миллиардер, олигарх. Очевидно, у украинского народа нет
шанса выбрать подходящую личность. Или как Вам это видится?
Оценивать поведение украинских политиков издали сложно. Нужно
«вариться» в наших буднях. Упомянутые лица (кроме В.Кличко – он снял
свою кандидатуру), как и большинство других, к демократам никакого
отношения е имеют. Надо послушать их риторику: «я обеспечу…», «я
защищу…», «я решу…» и т.д. Конституция теперь не содержит для
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президента тех полномочий, которыми манипулируют кандидаты. Почти все.
Они готовы быть царями (царицами уж точно), но не готовы к
обеспечению единства действий властей при разделении их функций. Не
готовы гарантировать равенство всех перед законом.
Среди них есть профессионалы, знающие управление, бизнес,
глобальные проблемы. Такой, в частности, П.Порошенко. Но эти люди как
политики сформированы в авторитарной системе, где власть определяет
возможности преимуществ одних над другими, в первую очередь, в целях
обогащения. Нужно создать систему, ограничивающую их притязания. Такая
система еще не создана. «Майдан» спонтанно пришел к пониманию такой
необходимости, отражая тем самым потребность общества. Но к
реализации такой потребности путь сложный.
В такой период в роли президента нужен человек, воспринимающий
этот запрос общества, такую необходимость для страны. Он не должен быть
связан обязательствами перед кем-то, какими-то структурами, не должен
быть обременен усвоенными понятиями бизнеса (в Украине он
полукриминальный, это горький, но откровенный вывод).
Что касается упомянутой Ю.Тимошенко, то господин Ламмерт, на
мой взгляд, дал ей объективную оценку. Слишком мягкую, но он, наверное,
также подвержен европейским стереотипам.
− Как бы Вы описали политические события в Украине? Не
думаете ли Вы, что максимум до выборов в конце мая каждый украинец
осознает, что страна окончательно попала в руки к разбойникам,
которые тесно повязаны обязательствами перед своими западными
патронами? Это означает снижение уровня жизни и растущую
безработицу. Потом снова будет Майдан?
По ходу развития ситуации до и после появления Майдана мне
приходилось довольно часто комментировать это явление, прогнозировать
последствия, предлагать пути развязывания конфликта. Мог бы предложить
все материалы Вам, но вряд ли это уместно.
Майдан – общественное явление, олицетворение протеста
населения против бесчинства властей. Одновременно это место
конфликта структур, борющихся за власть и место борьбы кланов
внутри самой власти за свою роль в ней, за близость к царственному телу
как гарантии своим политическим властным, бизнесовым и др.
преференциям. В таком качестве он был ожидаемым в следующем году –
году президентской кампании. Но шараханья власти по поводу подписания
соглашения с ЕС, спровоцировали начало протеста. Обратите внимание,
Майданов было два. Оппозиция (конкуренты власти) к его образованию
опоздала и несколько недель пыталась его подчинить. Окончательно ей это
не удалось, хотя повезло воспользоваться влиянием Майдана на смену
властей. Кровь на улицах Киева, жертвы – вина обеих сторон конфликта.
Вина власти, прежде всего президента, поскольку он – ее глава. Жертв
можно было избежать. Социалисты, я в частности, предлагали мирный и
быстрый вариант снятия противостояния при достижении тех же результатов
относительно системы власти. Нас не хотели слышать. Власти – чтобы
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доказать свою силу. Конкуренты ее – чтобы на крови получить точку
невозврата. Внешние дирижеры – отстаивая свои интересы. Погибшие –
герои, хотя жертвы бессмысленные. Организаторы убийств –
преступники. Будут ли объективно вскрыты все мотивы преступления,
установлены организаторы и исполнители? Сомневаюсь.
Майдан – многофакторное явление. В нем просматривается влияние
из-за рубежа. Есть в нем фрагменты радикализма, национализма в худших
проявлениях, экстремизма и др. Но не они определяют сущность явления.
Оно, прежде всего, движение масс к свободе. Негативные фрагменты будут
преодолены.
Страна попала в руки к разбойникам? Как сказать. Власть
нынешняя – зеркальное отражение прежней. Но (и это важно!) она
вынуждена под давлением Майдана делать шаги к реформированию власти, к
оздоровлению общественной жизни.
Это позволяет оптимистично смотреть на перспективу.
− Когда немецкая пресса пишет о демонстрациях в Украине,
делается акцент на социальных причинах протестов, а также сообщается
о том, что их использовал Запад. Говорят о демократии, свободе и других
фразах, которыми сыт не будешь. Насколько плохо живется
большинству украинцев на самом деле?
Массовая безработица. Олигархат оседлал отрасли и производства
низших технологических переделов, поскольку это – надежный источник
сверхприбылей. Перевалка товарной продукции через созданные олигархами
же промежуточные кампании – субъектов мирового рынка. На «нашей»
стороне зарплата, себестоимость, оптовые цены, - как было в советское
время. На «внешней» стороне, - мировые цены, суперприбыли, оффшоры и
другое. Происходит ограбление страны выгодное и западным партнерам.
Уничтожены современные производства. Страна – сырьевой
придаток мировой экономики, поставщик недорогой рабочей силы (около
четверти трудоспособного населения – трудовые мигранты), территория
сбыта импорта.
Полностью разрушен агропромышленный комплекс, подорван уклад
сельской жизни. Земля занята монокультурами, растениеводство
сориентировано на мировой рынок и только (зерно, сырье для биотоплива).
Здесь занятость нулевая.
Как могут люди жить в таких условиях? Плохо.
Нужно немало времени, чтобы подняться к лучшей жизни. Как
делать – цитировать Программу социалистов не буду. Но демократия,
свобода – не пустые фразы. Речь идет о системе власти, системе
общественных отношений. Их изменение сделает каждого ответственным за
свое благополучие и за жизнь страны. Роль местного самоуправления здесь
первостепенна, в том числе для преодоления коррупции, рэкета и других
явлений, для преодоления отчуждения человека от государства. Это не
общие фразы. Это цель, которую нужно достичь.
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− Почему парламент так капитулировал, без борьбы? Как могло
случиться, что больше 70 депутатов из ПР, правящей партии, оказались
перебежчиками и голосуют в унисон с оппозицией? Если исходить из
того, что в октябре 2012 года парламент был избран демократически, а в
этом не сомневаются все наблюдатели, тогда расклад политсил в
парламенте соответствовал воле народа. Перебежчики же нарушили эту
пропорцию. Посему можно говорить о путче.
Парламент избран на основе закона, который был предметом сговора
представленных в депутатском корпусе политических партий. Поэтому о
«воле народа» говорить не следует. Она была соответственно организована.
Результаты выборов оказались не такими, как на них конкуренты
власти рассчитывали. Поэтому и началось…
70 «перебежчиков» – явление обычное для парламента в
авторитарном, полукриминальном государстве во время ослабления режима.
Есть среди них и люди, ратующие за интересы государства и народа. Есть
такие и среди тех, кто стал нынешней властью.
Выборы нужно делать на основе открытых избирательных списков
политических партий. Это позволит лучше выражать волю избирателей,
избавляться от бизнесменов в законодательном органе, способствовать
борьбе с коррупцией, делать власть подконтрольной народу. В детали я не
вникаю, достаточно проанализировать лучший опыт некоторых европейских
стран.
Путча никакого в Украине не было. Парламент, при его слабости и
других недостатках, полностью л е г и т и м е н. Он – высшая власть.
Некоторые его решения неабсолютно соответствуют нормам Конституции.
Но в Основном законе не предполагается ситуация, когда президент
скрывается. А он не смещен, он сбежал. Сбежала и его свита. В этом суть,
а не в вымышленном путче.
− Каждый парламент ответственен за судьбу страны. Но каждый
парламент, и Рада не исключение, имеет также и международные
обязательства. По мнению независимых наблюдателей, украинский
парламент нарушил свои обязательства как внутри страны, так и на
международном уровне. Он расколол общество, поляризировал его,
нарушил внутренний мир. А в отношении соседа – России, действовал
агрессивно. В Германии такое состояние дел рассматривают как
подстрекательство народа. Вы с этим согласны?
Парламент не нарушил никаких обязательств. Претензии российского
руководства, ссылки на соглашение между властью и оппозицией от
21.02.2014 г. при иностранных поручителях, - повод для обоснования
нарушений правил и норм со стороны РФ. Всего лишь. Постановление о
возврате к Конституции-2004 не нужно подписывать президенту. А законы,
принятые при этом и некоторые другие решения, не с кем было
согласовывать. Беглец был далеко.
О каком «внутреннем мире» мы говорим? Разве парламент
спровоцировал кровопролитие?
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Я, как мало кто, – убежденный критик нынешнего состава парламента
и его работы. Но в данном случае «агрессия» против России напоминает
фразу баснописца Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется мне
кушать…». Конечно, Россия – не волк, Украина – не ягненок. Но претензии
руководства РФ насквозь фальшивые. Я писал об этом в открытом письме
В.Путину. Могу привести десятки примеров неточных решений парламента,
излишне категоричных дискуссий, глупых высказываний депутатов. Но разве
подобного меньше у соседей, в России в частности? Зачем пускать
дымовую завесу демагогии ради прикрытия реальной аннексии?
С позицией руководства РФ в Германии, думаю, соглашаются те, кто
регулярно смотрит каналы российского ТV и те, кто боится за свой бизнес,
зависимый от большого восточного соседа.
− Насколько велика опасность, что в Украине возникнет
профашистская диктатура? В правом секторе и в Свободе есть такие
отъявленные националисты, неонацисты и антисемиты, которых нет
больше нигде в Европе. Конечно, почти во всех странах есть
националистические, крайне правые партии. Но нигде они так не
вооружены и агрессивны, как в Украине. И нигде в мире
правоэкстремистская партия не делает своего протеже генеральным
прокурором.
Профашистская диктатура в Украине невозможна. Для нее нет
социальной почвы. Угроза такой диктатуры могла бы возрастать при
расширении агрессии со стороны, скажем, РФ. Но ведь и в Германии этого не
допускают?
Да, в названных Вами структурах есть и провокаторы, и, простите,
придурки. Взращенные, поддержанные, кстати, самой властью, которой
антисемизма стоило бы опасаться больше всего. Властью, никак не
реагирующей на «факельные марши», погромы и вандализм. Властью,
пожинающей плоды своего авантюризма.
Будучи последовательным противником национализма в любых его
проявлениях, я тем не менее убежден в возможности его нейтрализации в
Украине до пределов никому и ничего не угрожающих.
О прокуроре. Поверхностно знаю его биографию. Думаю, он
примкнул к партии, которой власть создала условия для продвижения в
парламент, чтобы реализовать себя в качестве депутата. У нас и коммунист
был прокурором, и сторонники диктатуры времен второго и третьего
президента. И ставленник Партии Регионов. А нынешний пока действует в
рамках Конституции, имуществом сомнительного происхождения не
обогащался. Что у него в душе, вряд ли кто знает. Важно, чтобы он
действовал в строгом соответствии с законом. В том числе и по поводу
изъятия у населения оружия. Закон об этом днями принят.
− Есть ли в украинском обществе сопротивление этим событиям?
Как, например, ведут себя СМИ, которые раньше критиковали власть?
Сейчас они также критикуют новую власть?
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СМИ в Украине – фактически собственность конкретных олигархов.
Поэтому реакция СМИ соответствует украинской пословице «На чьей
телеге едешь, того и песню пой». Знаю, что критика в этом смысле
вызывает недовольство некоторых журналистов. Это понятно. Но я не раз в
своих публикациях (которые редко попадали на страницы популярных
изданий и сайтов) возмущался освещением в СМИ некоторых событий.
Когда разогретая толпа занимала административные здания, унижала
чиновников, правоохранителей, многие СМИ показывали это как успехи в
борьбе с властью. Я же называл это дискредитацией, уничтожением
институтов государственности, чего нельзя допускать ни при каких
обстоятельствах. Когда подобные явления стали распространяться на юговосток Украины, но с другим политическим смыслом, те же СМИ стали
говорить об угрозе целостности страны, нарушении Конституции. Налицо
двойные стандарты.
Выход – в создании действительно общественного ТV, в
покрытии государством почтовых услуг для прессы. Тогда люди будут
читать то, что их интересует, а не то, что навязывают денежные мешки,
раздавая бесплатно свои газеты.
Изменение позиции отдельных СМИ в зависимости от изменения
власти – вещь в определенной мере относительная. Ее нужно анализировать
на конкретных примерах. В целом откровенным провластным содержанием
СМИ пытаются не отличаться.
− Практический вопрос: как собираются возвращать оружие,
похищенное во время штурмов милицейских участков? По стране ведь
действуют вооруженные банды.
Да. Приняты законы, есть поручение МВД, СБУ, прокуратуре.
Проблема важная, надеюсь, она будет решена.
«Действуют вооруженные банды» - слишком широкая трактовка.
Посмотрите телефильмы. Повод для «экшена» - реальная жизнь. У нас
больше всего таких фильмов из России и США. Думаю, одновременно с
этими государствами проблему оружия и банд решим и мы. Хотелось бы
раньше их.
− Какие перспективы Вы видите для Украины? Останется ли она
единым государством? Будет ли федерация или, может, раскол?
Перспектива Украины во многом зависит от системы власти, ее
персонального и политического состава. Но в любом случае убежден:
Украина останется единым унитарным государством.
Идея федерализации – похоже, изобретение наших соседей. Это
опасная и совершенно не нужная затея для Украины. Удивляет, что
должностные лица соседней страны так эксплуатируют тему федерализации.
Во-первых, это дело суверенной страны. Во-вторых, история, мне кажется, не
дает примеров федерализации унитарного государства.
Если же говорить о самостоятельности регионов, то развитое местное
самоуправление решает эту задачу в полном объеме.
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− Что Вы думаете об армии? Об образовании национальной
гвардии?
Больная тема и большая проблема. Не буду о ней распространяться.
Ведя в свое время закрытое заседание парламента, я подытожил доклад
министра обороны «секретным» выводом: «У нас ничего нет. Мы никого
не боимся. Мы всем «дадим».
Национальная гвардия может быть. Хотя не звучные названия, как
понимают все, определяют боеспособность воинских частей.
− Знает ли политическое руководство Украины, то, что известно
еще со времен Бисмарка: В конечном итоге все решает
геостратегическое положение. США – далеко, а ЕС и Россия ближайшие соседи Украины. Нужно выстраивать отношения с обеими.
На чем, по Вашему мнению, основывается доверие Яценюка и Ко. к
Америке?
У нашей страны как раз важное геостратегическое положение.
Сегодня утопично выглядит пространство безопасности и экономического
сотрудничества «от океана до океана». Но многие утопии в свое время
становились реальностью. На составляющие такой реальности нельзя никому
закрывать глаза. Ведь не может сегодня Европа обходиться без России,
пытаясь поэтому двусмысленно оценивать ее интервенцию относительно
Украины. Не можем и мы игнорировать общие, прежде всего торговоэкономические, интересы с Россией. Они есть и будут. Сейчас их учитывать
неимоверно сложно, но придется. И у нас, и у России, которая, кстати,
вынуждена будет отступиться от Крыма. Когда это случится и почему –
вопрос другой.
Для Украины было бы хорошей перспективой остаться в упомянутом
пространстве «от океана до океана» внеблоковым нейтральным
государством. Это было бы выгодно всем. Сейчас о такой перспективе
можно разве что теоретизировать. Но практика без теории слепа, напоминал
известный ученый. Нужно думать, оценивая все вызовы геополитики.
При этом нужно иметь в виду особое влияние на геополитику со
стороны США. Не всегда, надо сказать, полезное для Европы и ее стран
влияние. Именно в этом ключе надо рассматривать внимание руководства
США к Украине, ее политике и политикам. На этом, видимо, основывается и
доверие нынешнего премьера к Америке.
− Переворот в Украине произошел по известному образцу. По
этому сценарию свергались правительства в арабских странах, а также в
бывших странах восточного блока. Есть ли у Вас свидетельства о том,
насколько активно и в каком масштабе иностранные агенты
действовали в Украине?
Есть много подобий и много отличий. То, что влияние извне было, у
меня не вызывает сомнения. Пример – блокирование счетов отдельных лиц в
европейских банках. Содействие демократии и развитию экономики
Украины? Тогда почему не счета всех «крутых» и их возвращение на
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территорию Украины? Почему не прекращается действие оффшоров, ведь
они – «черная дыра» для экономик многих стран?
Более детальный ответ о масштабах вмешательства агентов других
стран можно будет получить лет через двадцать. И то не полностью.
− Вы – марксист. Поэтому Вы знаете, что историю делают
личности, то есть фактор субъективный, но на самом деле историю
пишут народные массы. Куда движется Украина, какое у нее будущее?
Марксизм как раз не абсолютизирует роль личности, считая, что
развитие обществ и цивилизации определяется другими закономерностями. С
учетом этих закономерностей Украина имеет два пути: перспектива
государства-колонии с отношениями, характерными для капитализма
периферии. И другой путь: опора на возможности собственной страны,
создание народнохозяйственного комплекса, адаптированного к мировой
экономике и хорошо защищенного от кризисов, изменения системы власти
по европейскому образцу, общей модели, охватываемой понятием социалдемократии или социализма в творческом использовании научной
методологии Маркса.
− Вы посещали высшую партийную школу. Каковы, по Вашему
мнению, причины того, что в общественном сознании, после 75 лет
марксизма, ленинизма, так мало осталось от этого учения, а
политическое воспитание в СССР не оставило воздействия? Правы ли
те, кто говорят о том, что если история чему то и учит, то учит тому, что
люди ничему не учатся из истории.
Я закончил ВПШ, кстати, с отличием. Причины недостаточного
воздействия того, чему многие учились – в отрыве теории от практики,
высших партийных функционеров от жизни (и от того же Маркса) в
догматизме многих идеологем.
Это слишком общая и потому приблизительная оценка.
− Если бы мы вернулись в 1985 год. Что бы Вы изменили?
Вопрос, видимо, надо ставить иначе: что надо было бы изменить?
Ведь не от меня это зависело.
Нужно было избавиться от централизации и администрирования
всего и вся, переместить власть к людям на места, чтобы творчество масс
было реальной силой. Тогда это было оправдано, возможно и эффективно.
Нужно было не пытаться «защитить» весь мир, а постараться
организовать в нем отношения так, чтобы эффект от развития продуктивных
сил не тратился на оборону, вооружение, а чтобы каждый чувствовал свою
причастность ко всему, что называлось народным достоянием.
Эти умозаключения, впрочем, ничего не стоят. Есть нынешняя
реальность. Мы в ней находимся. Нам ее изменять.
02.04.14
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Оновлена Конституція – необхідна умова зміни суспільного життя
Згадаємо появу ідеї Конституційної асамблеї і початок її роботи.
Дискусії, критика, відмови частини політиків займатися змінами до
Конституції в такий спосіб. Проте робота просувалася, чимала кількість
пропозицій не викликала сумніву, деякі сприймалися з недовірою, критично.
Не за своїм змістом, а з огляду на те, що глава держави не погодиться
вносити до парламенту ініціативу, де, зокрема, передбачена ліквідація
держадміністрацій. Мої слова про те, що без такого кроку нічого говорити
про розвиток самоврядування і забезпечення справді демократичних засад
функціонування держави, сприймалися з розумінням, але скептично: «Що,
Карфаген повинен бути зруйнованим?».
Майдан допоміг усім визначитися щодо системи влади, і в тому,
вважаю, його головна заслуга. І хоч жертви його виправдати не можна,
сподіваюсь, пам'ять про них не дозволить нікому відступитися від ідеї
передачі влади народу, під постійний контроль народу. Характерно, що і всі
кандидати в президенти в своїх програмах згадують про потребу
децентралізації влади. Це реакція на суспільний запит. А погроми та різного
змісту протести в Західній і Південно-Східній Україні, непередбачувана
анексія Криму переконують: систему слід змінювати невідкладно, інакше
втратимо інститути державності, втратимо саму державу.
Мені, як соціалісту, легко реагувати на виклик суспільства, бо він
відображає якраз те, чого ми добивалися всі роки роботи над Конституцією,
змінами до неї у 2004 році, спробами завершити політичну реформу. Не
варто в зв’язку з цим злорадно повчати вчорашніх хулителів реформи,
важливо, що хоч із запізненням та колосальними втратами суспільство і
політикум приходять до правильного висновку – Конституцію треба
змінювати, треба змінювати практику суспільного життя.
Робота над текстом Конституції завершена. В ній використані
напрацювання Конституційної асамблеї, рекомендації Венеціанської комісії
десятилітньої давнини і пізніші, пропозиції фахівців Інституту держави і
права та конституціоналістів з інших наукових установ, громадських
організацій, практиків з величезним досвідом в галузі юриспруденції,
управлінців з виконавчої влади та самоврядних структур.
Важливо, що підготований не проект нової Конституції, а саме
удосконалений варіант чинної Конституції зі збереженням тих переваг, які
одержали високу оцінку після її прийняття у 1996 році. Звичайно, у всіх
майже статтях зроблені невеликі зміни найперше техніко-юридичного чи
структурного характеру. Зупинятися на них в цьому матеріалі недоцільно,
свій інтерес зможе задовольнити кожен, ознайомившись згодом з повним
текстом проекту оновленої Конституції в ЗМІ. Але найпринциповіші зміни
потребують засвоєння вже тепер. Хочу при тому підкреслити: вони не
предмет дискусії, а наслідок тривалої фахової дискусії, саме в такому
сенсі їх і треба розглядати.
Охарактеризуємо зміст важливих новацій.
1. Уточненнями
Основного
Закону
знімається
проблема
федералізації на користь унітарної держави через істотне посилення
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демократизації місцевої влади, фінансової самостійності місцевого
самоврядування, а також демократизацію державної влади в цілому, в
тому числі через представництво рад усіх рівнів у вищій установчій
владі – Всеукраїнських Установчих Зборах.
Збори – найперше орган контролю з боку народу за діяльністю влади.
В ньому представлено близько 3000 депутатів усіх рівнів (включаючи і 450
народних депутатів України), які збираються при потребі для заслуховування
звітів Президента, парламенту, уряду, для обговорення і прийняття рішень
щодо довіри владним структурам, уточнень принципових позицій
Конституції, погодження рішень стратегічного характеру.
Установчі Збори збалансовують центральну владу з місцевою владою
і самоврядуванням громад, захищають стабільність Основного Закону. Вони
приймають рішення щодо змін в його тексті після дотримання визначених
Законом процедур, погоджують проведення дострокових виборів,
стратегічних угод тощо. Тобто, це орган, який насправді представляє весь
народ, тримає в полі зору владний механізм, не дозволяє йому збочувати з
визначеного шляху прогресивного розвитку країни.
Сьогодні подібну роль намагається виконувати Майдан та ним
породжені в різних місцях структури. Зрозуміло, що в певному розумінні це
імітація контролю з боку народу. Потрібна ж реальна можливість контролю
саме народом і, головне, - на правовій, конституційній основі.
Представництво народу через ради задовольняє цю вимогу, робить контроль
юридично забезпеченим.
2. Запроваджується збалансована парламентсько-президентська
форма правління, що істотно зменшує обсяг повноважень Президента і
посилює роль представницьких органів. Демократизується законодавчий
процес.
Власне, нормативно оформлюється вимога народу щодо повернення
до засад ладу, визначених у 2004 році. Ці засади були потребою суспільства
завжди, але проти них виступали усі президенти, заявляючи на виборах
про одне, а, ставши при владі, діяли протилежно, концентруючи всю
владу, створюючи умови для злодійства, корупції, угодовства, кумівства,
врешті – для розправи з людьми.
Зміст пропонованих змін не дозволяє повернутись до волюнтаризму і
диктатури.
3. Ліквідується президентська «вертикаль» влади. Замість місцевих
державних адміністрацій здійснення виконавчої влади покладається на
виконкоми місцевих рад. За главою держави залишається притому
контрольно-наглядова функція.
Тим самим припиняється конкуренція влади на місцевому рівні.
Виконавча влада вручається обраним населенням, а не призначеним
«згори».
Знайдена оптимальна форма поєднання спільних інтересів держави
з інтересами територій і громад при організації виконавчої влади, себто
управління. Голови виконкомів, скажімо, обласних рад обиратимуться саме
радами (і звільнятимуться ними) з числа кандидатур, внесених Кабінетом
Міністрів і погоджених Президентом. Остаточне слово тут за радою, яка за
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напрямками роботи своїми депутатськими комісіями формує обов’язки і
контролює їх виконання ланками і службами виконкомів. Голови виконкомів
районних рад затверджуються цими радами з числа кандидатур,
рекомендованих обласними виконкомами, погодженими з КМ України.
Тобто, «вертикаль», єдність дій влади забезпечується, але на всіх рівнях і
у всіх ланках вона контролюється депутатами – представниками народу,
вона підзвітна і підконтрольна громадам і громадянам.
4. На рівень засад конституційного ладу зводиться положення, за
яким забороняються будь які акти і дії, спрямовані на ліквідацію
незалежності України, порушення суверенітету і територіальної цілісності
держави, підрив її безпеки, зміну її конституційного ладу насильницьким
шляхом, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни,
насильництва, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі,
посягання на здоров’я населення, порушення прав і свобод людини і
громадянина, гарантованих Конституцією та законами.
5. Народу, як єдиному джерелу влади в Україні, повертається право
визначати і змінювати конституційний лад через ухвалення Конституції.
Посилюється народний контроль за владою через скорочення строків
повноважень усіх виборних органів і осіб, включаючи Президента України,
до 4 років, а також обмеження депутатства двома строками підряд.
Нагадую, що обмеження строків – перевірена практика в більшості
європейських країн. Це не дозволяє «засиджуватися» депутатам, забуваючи
про свою відповідальність перед виборцями.
Водночас запроваджується мажоритарна система виборів депутатів
місцевих рад і право виборців відкликати депутата.
6. На конституційному рівні вирішується мовна проблема, щоб
припинити спекуляції на ній, врахувати потреби громадян України, вимоги
відповідної Європейської Хартії.
Державною мовою є українська. Держава забезпечує всебічний
розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного
життя. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист
російської мови (її офіційний статус має міжнародне визначення), а також
мов національних меншин.
7. Демократизується і спрощується судова влада з метою підвищення
відповідальності суддів, забезпечення доступності правосуддя громадянам
і законності судових рішень, незалежності судів від виконавчої влади та
глави держави. Вводяться мирові судді, реформуються Конституційний
Суд та Вища рада юстиції.
Практика показала, що безстроковість обрання суддів привела до їх
безконтрольності з боку народу. Тому суддів обиратимуть на певний
термін, досить значний для забезпечення їхньої незалежності, однак
достатній для того, щоб відчувати весь час за собою уважний погляд
громадянства, зберігаючи професійну репутацію і совість.
8. Запроваджується інститут охорони Конституції, який забезпечує
посилення конституційної законності і стабільності Основного Закону.
Тільки народ має право на референдумі ухвалити нову Конституцію, або
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зробити те чи внести зміни до чинної Конституції через Всеукраїнські
Установчі Збори.
9. Через механізми введення в дію оновленої Конституції
вирішуються на конституційній основі не лише питання дострокових
виборів рад усіх рівнів, включаючи Верховну Раду України, а й здійснення
політичної, судової, адміністративної реформ та реформи місцевого
самоврядування.
Чому саме референдумом треба ухвалити оновлену Конституцію?
(Хоч я завжди сумнівався в доцільності такої форми схвалення Основного
Закону. Але тепер і, маючи на увазі ухвалення чинної, хоч і оновленої
Конституції, вважаю доцільним скористатися таким методом.)
Ми бачимо, що тимчасова влада в Україні, як свідчить практика
останніх місяців, не має повних ознак легітимності. Так сталося не з її вини,
але в таких умовах їй не вдасться зупинити наростання соціальноекономічної і політичної кризи в Україні і рух країни до національної
катастрофи. За цих обставин позачергові вибори Президента України є
абсолютною необхідністю і повинні відбутися у травні за будь-яких умов,
оскільки від них залежить поява в державі безсумнівно легітимної влади.
Тільки така влада дасть можливість здійснювати необхідні реформи і вести
повноцінні переговори на міжнародній арені.
Проте є очевидним, що новообраний глава держави, хто б ним не став,
швидко організувати владу по-новому і кардинально змінити ситуацію на
краще не зможе без народної підтримки та опори на закон.
Однак сьогодні під сумнів поставлена навіть легітимність самої
Конституції України, яку в частині організації державної влади змінювали
кілька разів у неправовий спосіб. Такій практиці треба поставити
нездоланний заслон. Двадцятилітня історія незалежності України переконує,
що прийняття і зміна Основного Закону парламентом зводиться в підсумку
до підлаштування його змісту під корпоративно-владні інтереси правлячої на
той чи інший момент верхівки. При цьому думку Українського народу –
джерела влади –ніхто не питає.
Так, Верховна Рада у 1996 році від імені народу прийняла
Конституцію України. Але нинішній рівень недовіри до парламенту (не в
останню чергу через його ставлення до маніпуляцій з Основним Законом)
зобов’язує відсторонити парламент від ухвалення Конституції, щоб недовіру
до законодавчого органу не перенести на Основний Закон! Народ має
ухвалити свою – народну – Конституцію на Всеукраїнському референдумі,
реалізувати своє право на владу в державі. Це зовсім не зневага до
парламентської Конституційної комісії, де зайняті відповідальні та
підготовлені фахівці, котрі напрацювали уже пропозиції, подібні приведеним
тут. Просто час вимагає прискорити процес реальної передачі влади під
контроль народу, і краще, щоб це зробив сам народ.
Ще раз повторю, впродовж багатьох років я був послідовним
противником спрощення будь-яких процедур щодо змісту Конституції. Чи не
ризикуємо ми тепер, пропонуючи референдум? Ні. Зважимо найперше на
згадану тільки-но обставину, що стосується парламенту. Його кількісний і
політичний склад, зайнятість «гарячими» проблемами, що виникли останнім
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часом, не дають підстав сподіватись на конституційну більшість голосів при
ухваленні змін до Основного Закону. Легітимність Конституційного Суду,
задіяного в конституційній процедурі, теж викликає запитання. Таким чином,
об’єктивна необхідність здійснення конституційних змін відкладається
на невизначений час. Щоб змінити Конституцію, потрібні повнокровний
легітимний парламент і легітимний Конституційний суд. А щоб забезпечити
появу такого парламенту, потрібен новий текст Конституції. Це нагадує
балачку – «у попа була собака…». На жаль, держава і народ не можуть
чекати, поки говірка обридне, практика дає щораз нові докази – Основний
Закон потрібен зараз як гарантія правового ладу в державі!
Цю колізію може розв’язати лише народ, якщо на перше запитання в
бюлетені референдуму: «Чи згодні ви з тим, щоб народ ухвалив
Конституцію України в новій редакції?» – він відповість: «Так». Друге
питання стосуватиметься самого змісту Основного Закону. Його норми,
переваги і недоліки за 18 років стали зрозумілими усім не байдужим до права
громадянам, а зміни до нього – предмет вивчення тепер. Для цього цілком
підходить і президентська кампанія, де виборці можуть переконатися в
щирості намірів кандидатів і краще усвідомити та засвоїти суть змін.
Текст оновленої Конституції України є. Якщо визначити коротко,
вона є народною Конституцією громадянського примирення і єднання,
значного посилення демократизації та антикорупційності державної
влади,
істотного
розширення
безпосереднього
народовладдя,
збалансованості і раціоналізації системи державного управління на
основі права.
Сама чинна Конституція у 72-й статті (норма прямої дії) передбачає
можливість проголошення Всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою. І провести його потрібно не пізніше вересня нинішнього
року. Характерно, що при забезпеченні всіх умов і процедур, передбачених
законом для проведення такого референдуму, новообраний Президент
України зобов’язаний його проголосити. Це буде його перший реальний
крок до оновлення на базі вдосконаленої Конституції усієї системи влади, від
Верховної Ради України та уряду і судів до міських і сільських рад.
Нехай не сприймається сказане контраверсійно, але проведення
такого референдуму, можливо, важливіше за обрання глави держави, хоч
би тому, що воно відкриває правовий простір до тих реформ, які давно
назріли в нашій країні, і до яких закликають нас західні та східні партнери,
визначаючи в якості пріоритету здійснення конституційної реформи в
Україні. Референдум розв’язує в цьому напрямку руки і президенту, і
кожному громадянину, який прагне безпеки, порядку і права у власній
державі.
14.04.14
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Из интервью 24 Daily
Александр Мороз – Главный идеолог политической реформы 2004
года, преобразовавшей Украину из президентско-парламентской в
парламентско-президентскую республику. В 2010 году реформа была
упразднена неконституционным решением Конституционного Суда
Украины, восстановлена под влиянием Майдана.
Как Председатель СПУ, Александр Мороз приложил немало усилий
для того, чтобы создать левоцентристскую партию европейского типа,
выступающую за демократический социализм.
Согласившись на интервью с корреспондентом 24Daily Эдуардом
Хмельницким, Александр Мороз, рассуждает обо всем откровенно – ему
нечего и некого бояться, он уже проходил не один десяток раз игру под
названием «украинская политика» и трезво оценивает нынешних
лидеров государства, ситуацию в стране и реалии, которые могут ждать
Украину.
24Daily беседовал с ним о беспорядках, которые сейчас происходят
на Востоке, отношении России к этим беспорядкам, ошибках и успехах
новой власти, и кандидатах в президенты Украины.
− Александр Александрович, добрый день! Как Вы можете
охарактеризовать события, которые происходят сегодня в стране?
Имеется в виду фактическая потеря Крыма и захват зданий на Востоке
Украины вооруженными людьми?
Можно сказать, что это вторая часть пьесы. Первая часть началась с
подобных вещей в Западной Украине и в Киеве, тогда, когда надо было
власти держать порядок, потому что при любых политических
противостояниях – институты власти должны функционировать. А если
они, условно говоря, занимаются улицей, то это означает, что власти не
существует.
Наблюдаем продолжение пьесы, которая, к сожалению, была
написана для Украины некоторыми авторами сценария в Украине за
рубежом. Ничего нового не наблюдаем, но недавние и нынешние действия
несут угрозу существованию государства. Еще раз подчеркиваю, власть
можно менять, политические противостояния возможны, майдан может и
должен функционировать, когда этого требуют люди, но есть учреждения,
которые олицетворяют собой государство. Имею в виду управления
милиции, СБУ, Министерства, администрации и другие учреждения – это
институты власти, они должны функционировать при любых
политических изменениях.
А вот почему так произошло – это вопрос, наверное, наиболее
важный. Потому, что созданная в Украине и доведенная до абсурда
вертикаль власти привела к тому, что инструменты власти – ведомства,
министерства, особенно правоохранительные органы, прокуратура и другие –
были сориентированы на функции криминальные. К примеру, налоговая
служба собирала дань со всех, с кого можно было только собирать в пользу
криминала, вся власть на местах осуществлялась при помощи «смотрящих»
от криминалитета, который и был фактической властью. В таких
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условиях правоохранительные структуры становятся карательными
органами, и, когда меняется ситуация, они не знают, что делать, потому, что
были сориентированы на другие задачи. Пожинаем последствия такой
организации власти. Общая причина – административная вертикаль,
централизация власти в одних руках, игнорирование норм Конституции,
изменения к которой были приняты в 2004 году. Это следствие, я бы
сказал, авторитаризма с криминальным наполнением. Если бы этого не
было, и Конституция работала в редакции 2004 года (к чему с опозданием
общество пришло), то нынешней трагедии не произошло бы. Вторая
причина – не была проведена децентрализация власти, которой я, в
частности, добивался в течение многих лет. В 2004 году, внеся изменения в
Конституцию относительно баланса полномочий центральных институтов
власти, мы (по настоянию В.Ющенко) отложили реформу местной власти и
не устранили двоевластие на местах. Осталась упомянутая вертикаль
исполнительной власти, которая является сосредоточением коррупции. Что
наблюдаем сейчас? Майдан, местные советы, люди, которые понимают роль
местной власти, даже прошлая власть, и нынешняя понимают, что надо
делать то, что мы предлагали еще 15 лет назад. За это нас шельмовали, а все
президенты стремились делать наоборот. Оказалось, надо делать то, что
мы предлагали раньше и были правы, того же требует и общество. Кстати,
и международные наблюдатели, как и в 2004 году, приходят к
необходимости изменения власти, начиная с Конституции. Частично это
сделано, а вот что дальше? Надо развивать политическую реформу в
направлении демократии, в направлении децентрализации власти,
подчинения власти народу, избирателю.
− Какие Вы, как человек с огромным политическим опытом,
видите возможные варианты решения в сложившейся ситуации, и
каким образом?
Во-первых, нельзя согласиться с тем, что кто-то над кем-то взял вверх.
Наблюдаем крики толпы: «На колени!». И ставят на колени одни других. В
ином месте противоположные оценки, но опять же ставят на колени. Если в
обществе часть граждан ставит другую часть на колени – это значит, что
общественное сознание и весь народ «стоит на коленях». А так быть не
должно. Должен быть диалог, дискуссия и конкретный ответ на проблемы,
которые волнуют людей, тем более что, например, тема федерализации
Украины «подброшена». Вместо нее нужно развивать местное
самоуправление, наполнять его реальными функциями, полномочиями,
возможностями и идти навстречу потребностям людей, которые в местных
советах должны знать своих представителей и видеть в них свою власть.
Сегодня не хватает четкой позиции власти, правительства и парламента в
реализации этой потребности. Надо в Украине вводить европейскую
модель управления, чего социалисты добиваются многие годы.
Мы убеждены, что только в этом направлении выход. Первый шаг в
этом отношении – избрание президента с теми полномочиями, которые
определены восстановленной Конституцией – 2004, то есть он не должен
быть царем, его задача – быть гарантом соблюдения Конституции и законов
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всеми, кто имеет власть, а также всеми гражданами Украины. Обязательно
надо провести выборы президента 25 мая. При этом не поверить очередному
«сказочнику», который многое обещает. Слышим: то кандидат, то
«кандидатша», и армию усилят, и всех всем обеспечат… Правда, непонятно,
за какие средства? Это и не функция президента, кстати говоря. Президент
обязан обеспечить в стране порядок, при котором закон один для всех.
Повторю, важно провести выборы президента, чтобы прекратить спекуляции
о нелегитимности власти в Украине. Было бы очень правильно, чтобы в
сентябре была принята на референдуме Конституция Украина, в которой
должны содержаться ответы на те проблемы, которые обострились сейчас.
Скажу больше. Текст Конституции готов. При этом, в основном
сохранен текст нынешней Конституции, она – не «кот в мешке» для всех, кто
ею интересуется. Такой документ можно выносить на Всеукраинский
референдум и принимать его окончательно. Уже в сентябре можно иметь
усовершенствованный Основной Закон, без риска «потопить» его в
парламентских процедурах. Недоверие к парламенту и Конституционному
Суду обосновано. Нужно это недоверие не переносить на Конституцию.
Народ имеет право и может принять свою – народную Конституцию.
И в этом же году надо провести парламентские и местные выборы. Я
понимаю, что не всем хотелось бы таким образом разрешить кризис. Похоже,
северному соседу, совершившему оккупацию Крыма, играющего в
некоторых восточных областях свою игру, стабилизации не хочется. Но мы
придем к стабильности и единству путем выборов президента, принятия
Конституции, выборов в Верховную Раду
и местные советы. Надо
перезагрузить всю систему власти в Украине и вводить европейскую
модель управления. (Звонит мобильный, кто-то с Донецка докладывает о
последних событиях, которые происходят на востоке, А.А. попросил держать
его постоянно в курсе.)
− Вы только что сказали, что Крым фактически аннексирован
Россией, а вот с Вашей точки зрения, у Украины есть шанс потерять еще
какие-то области, регионы?
Все зависит от того, как осуществляется государственное управление.
Нынешняя власть сегодня работает в очень сложных условиях. Наследство
очень тяжелое, и в стабилизации ситуации не заинтересованы некоторые
представители прошлой власти и наш восточный сосед. Это заметно,
посмотрите российские телеканалы. Я писал об этом в открытом письме
президенту Путину, что нельзя на фальши строить политику, в том числе
и в отношении Украины. Понимаю, что сегодня используются, прежде всего,
политические факторы, но в скором времени на первый план выйдут
социально-экономические факторы, связанные с повышением тарифов,
цен, коммунальных платежей, одним словом, с осложнением жизни людей.
Но, если будет быстро обнародован план реформирования власти в Украине,
который откроет перспективу для каждого гражданина, и он поймет, что
сможет контролировать действия власти, тем самым, планируя и свое
благополучие, я думаю, что все тогда будет приведено в рамки Конституции
и Законов. Большинство населения против того искусственного
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экстремизма, который мы наблюдаем сегодня в разных местах. Люди
хотят жить в своей стране, в нормальной, спокойной обстановке, не теряя
перспективы на завтрашний день.
− Как мы знаем, ситуация не стабильна не только в стране, но и в
политикуме. Есть версии, что все, что происходит сегодня на Востоке
сделано не столько, с целью аннексировать эти территории, как сорвать
выборы в Украине, как Вы считаете?
Это связанные вещи. Сорвать выборы сегодня – это означает дать
повод тем, кто спекулирует на теме нелегитимности власти, продолжать
эксплуатировать эту тему, угрожая целостности Украины. На самом деле при
любом отношении к парламенту ( вряд ли кто выступал более критично в
адрес нынешнего парламента, чем я) он легитимный. Он принял решения
именно те, которые необходимо было принять. Избран председатель
парламента, после того как прежний написал заявление об отставке,
проголосовали за исполняющего обязанности президента, потому что
прежний президент сбежал. Эти факты нельзя считать какими-то
нарушениями со стороны парламента. В таких форс-мажорных
обстоятельствах легитимная власть должна выполнять свои функции,
поэтому и было сформировано правительство и так далее. Да, были
некоторые нюансы, неабсолютное соответствие нормам Конституции, но
сегодня власть в центре действует в тех условиях, в которых она
оказалась. С другой стороны, повторяется и дурная практика, которая,
кстати говоря, в измененной Конституции не допускается: назначаются на
должности руководители областей в большинстве случаев из одной партии.
Почему так? Не совсем удачные назначения и руководителей центральных
ведомств, использован квотно-партийный принцип, а в переходном
правительстве должны быть задействованы прежде всего политически
нейтральные профессионалы.
− Хорошо, тогда еще вопрос по поводу военной политики. Что
неправильно сегодняшняя власть делает в военном плане, возможно,
тоже дело в кадровой политике?
Мы сегодня пожинаем плоды безответственного отношения
властей к состоянию армии. Государство должно иметь армию, а не
потешные войска, поэтому то, что мы сегодня наблюдаем, – это следствие
безответственного отношения к армии, к ее недофинансированию, не
решению социальных вопросов для военнослужащих, в частности
офицерского состава, и многое-многое другое. Украина получает жестокий
урок по поводу того, что армией надо заниматься постоянно. Понятно, что
денег не хватает, но их никогда не будет хватать в стране, где 90%
населения находиться за чертой бедности, а страна дружно пополняет
ряды самых богатых людей в мире. Это еще одно свидетельство того, что
власть организована неправильно, что она не под контролем народа, а бизнес,
криминал и власть стали одним и тем же. Вор к армии безразличен, тем
более если там уже все растянуто. Так быть не должно.
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− А если отвлечься от политики и перейти к экономической
части. За последние три-четыре месяца доллар вырос более чем в 1,5
раза и растет дальше. Все это приводит в ужас не только людей,
имевших сбережения в гривне, но и бизнес в целом. Так как большой
процент разного рода продукции ввозится в Украину из-за границы и
покупается за доллары и евро. Вы считаете, что это справедливый
курс, – почти 13 гривен за доллар и правильную ли политику выбрал
Национальный банк?
Вопрос точный и специфический, боюсь, что могу ответить на него
недостаточно квалифицированно. Надо бы сделать предварительный анализ.
Скажу, однако, что если активы государства ослаблены, если экономика в
целом экспортно и импортно зависима, то управлять курсом валют, в
частности, соотношением гривны к доллару очень сложно, почти
невозможно. В прежние годы стабилизация курса фактически зависела от
объема заимствований, которые обеспечивали и удерживали курс. Уверен,
курсовая лихорадка – это последствие отсутствия внутренней политики
в экономической сфере. Мы не имеем своего народно-хозяйственного
комплекса, который был бы защищен от влияния внешних факторов, в
частности мирового кризиса. Кроме того, мы все понимаем, что сегодня
достаточно недружественная политика России в главных компонентах наших
взаимоотношений: в экономическом и энергетическом плане. Это все делает
денежную единицу Украины крайне уязвимой. Значительная часть граждан
имеет какие-то скромные сбережения в долларах. Кто-то покупает
импортные вещи, которые, как Вы правильно сказали, пересекая границу,
наталкиваются на другое соотношение стоимостей, и это предполагает
страшный рост цен на внутреннем рынке. Вот это все в совокупности
должно быть предметом очень внимательного анализа со стороны
Национального банка и правительства для того, чтобы дать такие посылы
населению, которые бы успокоили ситуацию и позволили планомерно
понижать курс валют.
− Я правильно понял, что у Национального банка фактически не
было другого выхода, кроме как отпустить гривну, хотя бы на этот
переходной период?
Дело в том, что вся наша финансовая система не связана с
экономикой и производством непосредственно. Я припоминаю, как лет 30
назад, когда анализировался проект развития народного хозяйства на
следующий год, проект бюджета и тому подобное…, то мы видели и
понимали, за какими объемами производства появляются результаты,
гарантирующие стабильность денежной единицы. А сегодня мы
рассматриваем бюджет как нечто абстрактное, в нем не отображается
состояние экономики, финансовой системы, которая влияет на стабильность
денежной единицы. Условно говоря, сколько мы произведем зерна, как оно
будет реализовываться, и кто от этого получит выгоду, мы не знаем. Кто
распоряжается природными ресурсами, почему люди платят за бутылку воды
6-7 гривен, и что в этой стоимости является прибылью (и чьей), а что
себестоимостью? Это касается абсолютно всех сырьевых, и не только
408

сырьевых, ресурсов, то есть надо трезво посмотреть на то, что у нас есть в
стране, но это опять же нужно сделать правительству в будущем для того,
чтобы курсом валют можно было управлять. Стойкой может быть
денежная единица, у которой есть товарный и имущественный
эквивалент. А он создается в сфере производства. В нем ключ к
стабильности гривны.
− Что должно измениться в политике или в стране, чтобы
ситуация стабилизировалась?
Надо перезагрузить власть, изменить систему власти. У нас должна
быть парламентско-президентская республика с развитым местным
самоуправлением, с подконтрольностью власти народу, избирателю. Нужно
то, что называется европейской моделью управления. Какая система
управления – так люди и живут, эту перспективу необходимо от имени
власти донести людям, попросив у них поддержки в таких преобразованиях.
− Если
верить
социологическим
опросам,
абсолютным
фаворитом предвыборной гонки является Петр Порошенко, затем с
отставанием практически в три раза идут Тигипко и Тимошенко, их
рейтинги социологи в целом сравнивают как одинаковые. Так вот, что
Вы, как человек, который знает каждого из этих политиков, можете
сказать о каждом из них. Имеется в виду их профессиональные, деловые
и человеческие качества?
Порошенко – хороший профессионал, тем более у него есть
приличный опыт государственного управления, он успешный бизнесмен. Нет
сомнения в том, что среди других профессионалов, которые числятся
кандидатами в президенты он сильнее. Но он вырос и работал долгие годы в
авторитарной системе при разных руководителях, и занимал определенные
должности в те времена. При Кучме, при Ющенко и при Януковиче. Я не
имею ничего против него лично, но хочу сказать, что ему будет трудно
перестроиться в тех условиях, которые мы имеем сегодня. Ведь задача,
которая сегодня стоит перед властью в целом, – организовать власть так,
чтобы человек становился гражданином, чтобы население стало народом.
Если это произойдет, тогда можно будет действовать так, как, например, в
Германии, когда часть населения даже не знает, кто у них президент. Но
люди при этом живут нормально. Поэтому нам и нужно ориентироваться
именно на такую перспективу и на такую роль президента.
Что касается Тигипко, то он также имеет хорошую профессиональную
подготовку, но воспринимается
населением, как бизнесмен, который
поддержал прошлую власть и принимал активное участие в выборах
Януковича. О Юлии Тимошенко, говорить вообще не хотелось бы. Есть для
этого много объяснений и аргументов. Фарисейство и лицемерие, игра,
неподкрепленная никакими полезными для людей делами, отталкивает.
Поэтому она президентом не станет.
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− И последний на сегодня вопрос, очень много слухов о
возможных досрочных перевыборах в Верховную Раду. Как Вы думаете,
это возможно, или только слухи?
Это не только возможно, это необходимо. Потому, что, если мы
говорим о новой Конституции, новых функциях парламента, которые
определены в ней, нужен соответствующий состав. А нынешний парламент
не избран, а образован на основе Закона о выборах, который был
предметом сговора между теми политическими силами, которые
представлены в парламенте (кроме УДАРа). За два года до этого шли
пустые дискуссии на телевидении о том, что надо принимать Закон о
выборах с открытыми партийными списками. (Забыв о том, что я этот закон
отстаивал в парламенте еще двенадцать лет назад и все тогда от него
отказались.) Депутаты потратили два года времени на пустые разговоры, а
потом «прикинули», что, если они поднимут проходной барьер, создадут
новые правила формирования избирательных комиссий, можно обеспечить
себе хороший результат. Так и сделали, причем каждый предполагал, что
получит хороший результат благодаря Закону. Проголосовали за него больше
300 человек. А после этого посыпались заявления со стороны «Партии
Регионов», «Батькивщины», Коммунистической партии, насколько
справедливый и хороший законопроект они приняли. На самом деле
оказалось, что сговор-фальшивка. Вдумайтесь, Социалистическая партия,
имеющая свои структуры во всех административных единицах Украины,
самая опытная партия, принимавшая участие во всех выборах, не получает
ни одного места в избирательных окружных комиссиях (кроме одного – в
моем округе), которые якобы определялись путем жеребьевки. И получилось,
что в избирательных окружных комиссиях места заняли партиифантомы, ставленники, в основном, Партии Регионов. Это
издевательство над здравым смыслом, а на практике – демонстрация сговора
и использование административного ресурса. Поэтому ясно, что как
парламент был сформирован, так он и работал, если это можно назвать
работой. Так что сейчас выборы в парламент – это крайняя необходимость, и
их необходимо провести в этом году*.
− Огромное спасибо, было очень интересно!
И Вам спасибо, приезжайте еще (смеется)
23.04.14
_____________________________

* Выборы проведены по прежнему закону.
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Шановні учасники слухань!
(звернення до учасників слухань щодо конституційної реформи)
Нікого з присутніх уже не треба переконувати в необхідності
внесення довгоочікуваних змін у Конституцію. В нинішній час значення цієї
справи особливе. Проголошення і прийняття змін – важливий сигнал для
суспільства про те, що влада, політики, всі, від кого залежить майбутнє
людини, суспільства і держави, заявляють: країна змінюється. Змінюється в
інтересах людини, її прав і свобод. А щоб ці зміни стали незворотними, всю
владу (від президента до сільського голови) треба поставити під контроль
людей, громад, народу. Водночас кожного треба зробити відповідальним за
те, як влада працює, який її склад, наскільки справедливим є життя в країні.
Зміни до Конституції назріли, без них не можна обійтися. Зрозуміло, що
вони повинні бути взаємно обумовленими, взаємно пов’язаними.
Треба не забувати, що Конституція – Основний Закон. Вона повинна
виражати інтерес цілого, основи, в нашому випадку, інтерес народу. Вона
не може передбачати одні поступки задля інших, догоджати індивідуальним,
корпоративним чи регіональним інтересам, сходу чи заходу країни, Європі
чи Росії. Конституція може не повністю влаштовувати інтерес одних або
інших окремих людей, але повинна влаштовувати їх усіх разом узятих. Це
ключовий принцип.
В той же час положення чинної Конституції, які досі не викликали
особливих нарікань, чіпати не слід, щоб не вдаватись до багатьох змін у
законодавстві, не додавати нестабільності ще й у правозастосуванні.
З різних боків підходячи до проблеми, одержуємо узагальнену суть
запропонованих системних змін, а саме:
− парламентсько-президентська модель республіки;
− унітарна держава з сильною місцевою виборною владою;
− місцеві державні адміністрації ліквідовуються;
− знімаються будь-які спекуляції щодо мови, кожен може вільно, в
усіх своїх потребах користуватися рідною мовою, не посягаючи на
державний статус української;
− судова система впорядковується, стає простішою, прозорою для
громадян;
− конституційний порядок забезпечується самим джерелом влади –
народом.
Такі зміни випливають з потреби подолання відчуження влади і
народу (народу і влади), з необхідності зробити владу підконтрольною на
всіх рівнях. Про це свідчать і пропозиції практиків – управлінців з місць,
вимоги Майданів із Західної і Східної України, напрацювання
Конституційної асамблеї, спеціальної парламентської комісії, провідних
наукових установ з Києва, Львова, Харкова, Одеси, рекомендації
Венеціанської комісії і міжнародних спостерігачів, зобов’язання влади щодо
врегулювання політичного конфлікту.
Що важливо, йдеться про системні, необхідні зміни, а не про нову
Конституцію. Наголошую на тому не випадково. І ось чому.
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1. Сигнал суспільству треба зробити сьогодні, а змінену редакцію
Конституції прийняти до осені. Чи може це забезпечити нинішній парламент,
навіть якщо він був би справді одностайним? Ні. Читаймо розділ ХІІІ
Конституції. Є процедура. Вона не дозволить своєчасно відповісти на
вимоги, що загострилися під час нинішньої політичної кризи.
2. Парламент (як і вся влада) має негативну оцінку у народу. Не час
обговорювати, чому так є. Але чи варто цей негатив накладати на Основний
Закон? Адже довіра до Конституції має бути вищою за довіру до державних
установ, бо вона – паспорт країни, її характеристика.
3. Згадані зміни і уточнення стосуються лише кількох, приблизно
п’яти принципових позицій Конституції. Хто хотів її знати, той за 18 років
міг її вивчити.
Отже, є підстави і є всі можливості, щоб уточнену редакцію
Основного Закону прийняв сам народ – на Всеукраїнському
референдумі. Народ може зі знанням справи, усвідомлено ухвалити свою
Конституцію.
Указ щодо референдуму новообраний президент міг би підписати на
початку липня. Це важливо і для нього. Хто би не був обраним, він має
знати, що основний обов’язок глави держави – не здійснення різних (часом
фантастичних) передвиборних обіцянок. Його обов’язок - забезпечити
гарантію, що всі громадяни і всі владні органи житимуть згідно з
Конституцією і законами України. Що закон буде одним для всіх. Буде
так – зникне корупція, знімуться загрози цілісності держави, підніметься
економіка, зросте добробут людей…
Референдум може відбутися на початку вересня, а після того слід
оновити всю систему влади, провести дострокові вибори парламенту і
місцевих рад до кінця цього року.
Парламенту ж зараз потрібно було б зосередитися над підготовкою
вкрай важливих законів, зокрема над виборчим законодавством.
Роботи надзвичайно багато. Як це зробити, депутати вирішать самі.
Але, поза всяким сумнівом, їм не буде часу займатися Конституцією.
Натомість вона по суті може бути і має стати народною
Конституцією України.
І наостанок.
З цими пропозиціями і порядком їх реалізації я намагався пробитися
до в.о. президента, відповідного віце-прем’єра, деяких кандидатів у
президенти. У них, гадаю, не вистачило часу.
Саме тому свій виступ вважаю зверненням до кожного
громадянина. Ви – джерело влади. Скористайтесь своїм правом,
допоможіть прийняти Конституцію вами - від народу і для народу.
15.05.14
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Вибори президента – фактор особистості та впливу інформації
Петро Порошенко – новий Президент України.
Результат очікуваний, хоч сумніви щодо виборів у першому турі були.
Повна участь у голосуванні Донбасу могла б змінити пропорції, але в
підсумку результат був би тим же.
Складовими успіху нового глави держави були:
- професійна підготовка управлінця та попередній досвід;
- уміле дистанціювання від влади і опозиції (офіційної та справжньої);
- вдале поєднання соціологічних прогнозів і проголошуваних намірів;
- втома народу від безладу і тривоги - прагнення миру;
- відсутність серйозних конкурентів.
Останнє можна аналізувати окремо, бо політична вага претендента на
високу посаду залежить від багатьох нинішніх обставин (причетність до
партії, що програла, прозріння виборця щодо лицедійства окремих, потреба
нових облич і т.д.). Важливо, що практично всі одержані результати
засвідчують значення саме персоналій, а не, скажімо, партій, котрі за ними є.
Для нинішнього стану політикуму це закономірність. Для майбутнього – ще
одне підтвердження потреби розвивати партійно-політичну основу
суспільства.
Недорозвиненість
партійної
структури
пояснюється
утриманством більшості партій олігархатом, декоративністю попередніх
політичних кампаній, де ідеології і політиці протиставлялись гроші та
адмінресурс влади.
Таким чином, П.Порошенко виграв вибори сам, без партії.
Ю.Тимошенко вибори програла теж сама. Її «політична сила», як любить
вона висловлюватись, проти її антиіміджу була безпомічною. Не має, по суті,
партії і у О.Ляшка. Він майстерно використав настрої електорату, говорив, не
вибираючи слів, те, що люди хотіли почути (навіть розуміючи нереальність
пропонованого), а ще – робив насправді те, чого інші остерігалися або
боялися. Приклад повчальний, класичний за технологією.
Позапартійністю і конструктивізмом «брав» виборця А.Гриценко. Зі
знанням справи він висловлювався про те, що людей турбувало, не вдавався
до популізму, тобто, створив образ, якого потребує думаюча частина
суспільства, інтелігенція зокрема. Це відкриває йому перспективу (і партії
під його керівництвом) в наступних політичних кампаніях.
Виняток з «безпартійності» робить О.Тягнибок. Покладаючись на
свою партію, він не врахував сприйняття її людьми, нав’язане його
наближеними розуміння сутності партії. Люди не забули і нетерпимості до
іншої думки, і вандалізму, і факельних походів тощо. Люди хочуть спокою,
ясності, зрозумілої перспективи, а не ревізії історії, позірного
патріотизму через ненависть до інакодумства. Народ таки мудрий, його
треба поважати. Думаю, О.Тягнибок врахує уроки кампанії.
Ще одним прикладом ролі особистості в політичній кампанії є
обрання В.Кличка Київським міським головою, проходження в склад
Київради майже половини депутатів з числа його прихильників. Про партію
тут також можна висловлюватись умовно, новому меру доведеться вести
вибрану ним лінію, приглядаючись і до «чужих», і до «своїх». Одне, що слід
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вважати перевагою, – взаємні зобов’язання президента і мера. Це дає надію
щодо врегулювання давно назрілої проблеми двовладдя в столиці.
Окремо варто було б згадати про роль ТV в наслідках виборів.
С.Шустера можна вважати хрещеним батьком успішних і неуспішних
претендентів. Хоч це стосується не тільки його, це тема для спеціальних
досліджень
Отже, Президент України є. Сподівання людей на внутрішній мир в
Україні зобов’язують його першочергово зайнятися гострими проблемами.
Вони ж спільні для всіх нас. Саме тому до них і братися треба спільно,
допомагаючи і президенту. Без угодовства і кон’юнктурщини, а якраз тому,
що ситуація надзвичайно складна та загрозлива і стосується кожного.
26.05.14
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«Путін, навіть окупувавши Україну, не приєднає її до Росії»
(з інтервью «ОБОЗРЕВАТЕЛЮ»)
− На Вашу думку, війна на Донбасі може завершитися шляхом
перемовин чи нині можливий лише один варіант – «до переможного
кінця»?
Гадаю, на це запитання конкретної відповіді не дасть ніхто. По-перше,
бойові дії чи дипломатія – не альтернативні речі. Використовувати слід усі
можливості. Крім того, треба використати і будь-яку нагоду для агітації
серед бойовиків (там, де це можна). Адже, «ополченці» не однорідні.
Керують ними здебільше військові найманці з сусідньої держави, а серед їх
підлеглих є примусово залучені до груп, є одурені російською пропагандою і
є просто нелюди, що взявши зброю, відчули себе суперменами, яким
вибачаються всі попередні і свіжі гріхи.
Всі вони розуміють, що війна не може бути безконечною і так чи
інакше треба думати про власну перспективу. Для неї мало що значитимуть і
плата за злочинство (злодійськими грішми), і «подвиги», для яких немає
ніякого виправдання, і мотивація, якою кожен керувався до цього часу. Зло
буде покарано, але, якщо воно невелике, треба його припинити самому,
вимоливши прощення, кинувши зброю.
Засоби масової інформації (де вони діють), листівки, роз’яснення при
роздачі гуманітарної допомоги (інформація до споживача все одно дійде
різними шляхами) повинні давати усім ясну картину: мир буде, але хто і як
себе почуватиме в ньому?
Американські і російські фільми регулярно демонструють
в’єтнамський чи чеченський синдроми. Це стан для людини практично
невиліковний, бо гріх від себе не приховаєш. Різниця ж у тому, що
американці воювали за тисячі кілометрів від дому, а росіяни – у себе вдома,
зі своїми співгромадянами, показуючи їх у фільмах тупими, жорстокими,
майже дикунами. Мабуть, були там і такі, тепер їх направили в Україну,
перед тим сусідня держава підняла руки, зрозумівши, що вогнем дома не
доб’ється нічого.
Чому ж вона сподівається добитися чогось в Україні? Адже діями
нинішнього року Кремль перекрив навіть ті відносно невеликі можливості,
що допускали зміцнення стосунків із сусідами через Митний союз.
Очевидно, що для консолідації українського суспільства,
усвідомлення нашої державності В.Путін зробив більше, ніж усі
патріотичні та ура-патріотичні сили України разом узяті.
Дорогою, нічим не виправданою ціною – це правда.
− 26 серпня у Мінську відбудеться зустріч лідерів України,
Євросоюзу та Митного союзу, зокрема, там будуть Петро Порошенко та
Володимир Путін. Що Ви очікуєте від цієї зустрічі?
Майже певен, що позитивних зрушень буде мізерна величина.
Контактувати потрібно, але дискусія буде непродуктивною. Цікаво хіба, як
лідери Митного союзу звертатимуться до нашого Президента: «київська
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влада», натякаючи, як Лавров і Путін, що «їхній» президент України є у
Ростові?
На багатьох прикладах ми переконалися, що зловмисна неправда
стосовно подій на Сході України і в Криму – метод російської дипломатії. Її
представники, опираючись на явну брехню, наперед знають, що інші сторони
на переговорах бачать, що то брехня навмисна, аби площини дискусії не
перетинались, отже якихось зближень позицій досягти неможливо. Тоді
грати
на
інформаційно-пропагандистському
просторі
можна
до
нескінченості, до тих пір, поки той же В.Путін зі своїми однодумцями
зрозуміє, що навіть окупувавши Україну, він не приєднає її. Що мета
«собирания земель» досягнута не буде, бо така ідея для ХХI століття –
архаїзм, а її реалізація вестиме до ізоляції керівників РФ в світі і до
руйнування самої РФ.
− Україну вже кілька разів на переговорах з терористами
представляв Леонід Кучма. Він також неодноразово коментував
пересування гуманітарної колони Росії. Як Ви вважаєте, чи може він,
або, скажімо, Віктор Медведчук, представляти Україну на таких
серйозних заходах?
На переговорах, де учасниками бувають люди з сумнівним статусом,
брати участь офіційні особи держави не повинні. Очевидно,тому
П.Порошенко і вдався до послуг Л.Кучми. Останньому принаймні є на що
посилатись за зразок: «Люди добрі! Та ми ж разом підписали зобов’язання
жити по-добросусідськи!».
Інші фігуранти на подібних заходах не зайві, якщо вони хоч трохи
сприяють справі чи принаймні можуть донести до свідомості певних
посадовців у Москві, що ті творять неподобство, котре загрожує їм поганими
наслідками.
− Чи не вважаєте Ви, що одна з причин нинішньої війни на
Донбасі – так звана «багатовекторність», якої Україна намагалася
дотримуватися ще з часів президентства Кучми?
Війна має багато причин. Одна з них – бізнес і влада – одне й те ж.
Сценаристи війни самі не воюють, вони ділять прибутки нинішні і майбутні.
Вони нищать конкурента – промисловий потенціал України, підривають її
економіку. І не має значення при тому громадянство сценаристів.
Інша причина – імперські зазіхання В.Путіна, якому чомусь здалося,
що він пассіонарна постать (по Л.Гумільову). Що це зовсім не так і що часи
О.Македонського чи Наполеона давно минули, він, напевне, здогадується,
але затурканому обивателю в Росії її президент симпатичний, бо здійснює
звичну політику: «ми такі як є (не розкриваю суті, щоб не образити невинних
О.М.), зате нас бояться».
Про багатовекторність політики при Л.Кучмі говорити не варто, тим
паче про причинно-наслідковий її зв'язок з нинішньою війною. Політика
при ньому зводилася до його ж боротьби за владу. Це давало наближеним
до нього чи просто лакузам багатіти, прибираючи до рук те, що мало
належати народу або державі. Державної політики не було. Я далекий від
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зловтіхи, але можу назвати багато тем (система колективної безпеки,
розвиток енергетики, замкнутий ядерний цикл, концептуальний підхід до
розвитку АПК і сільської поселенської мережі, розвиток продуктивних сил
України…), з яких Л.Кучмі, як главі держави, вносилися конкретні
пропозиції, окремі навіть у вигляді програм, схвалених парламентом, котрі
він проігнорував або просто не міг осягнути. Прикро.
− Нещодавно Генеральна прокуратура України заявила, що
повернеться до розслідування «справи Гонгадзе». Як Ви думаєте, чи буде
врешті-решт доведено справу до кінця, й на лаві підсудних опиняться не
лише виконавці, але й замовники вбивства?
Своєї думки щодо цього злочину я не змінював. Справа давно
розслідувана, покарані виконавці, відомі організатори і замовники.
ГПУ треба не заявляти про наміри, а разом із судом поставити крапки
над «і». Тоді можна буде сказати, що в Україні є прокуратура. І є держава,
яка хоче бути правовою.
− Дехто з політиків та експертів говорить, що зараз Україна
платить таку високу ціну за свою цілісність і незалежність тому, що 1991
року СРСР розвалився без війни та крові. Ваша думка щодо цього?
Так можуть говорити провокатори або особливо стурбовані
«патріоти». Он Чехія і Словакія розділилися без крові і пристойно
розвиваються.
Хто говорить про кров як точку неповернення і стимул до
розвитку, той має на увазі не власну кров. Цю тезу можна було б
підкріпити багатьма прикладами найновішої історії України. Але приклади ці
може навести кожен, хто здатен думати.
− Аналізуючи нинішні події, чи не змінили Ви своїх оцінок щодо
Майдану-2004 та подальших дій українських еліт у 2005-2010 роках?
Адже якби тоді влада виконала хоча б частину вимог Майдану
(наприклад, «бандитам – тюрми»), то, цілком можливо, не було б
реваншу антиукраїнських сил, Євромайдану та вкрай негативних подій
у Криму та на Донбасі.
Ні, оцінки не змінювалися. На Майдані-2004 я кілька разів виступав,
хоч знав, що його організатори маніпулюють настроями людей. Був там, бо
В.Ющенко зобов’язався змінити систему влади так, як пропонував я, себто
запровадити європейську модель демократії, зробити громадянина
суб’єктом права.
Коли стало зрозумілим, що свої зобов’язання він не збирається
виконувати, ми розійшлися. Вже на виборах 2006 року суперниками (щоб
не сказати «ворогами») для соціалістів стали «Наша Україна» і БЮТ. А
люди все дивилися на події через призму Майдану.
Майдан – епізод, громадянський вибух. Він змінює ситуацію, склад
влади, але не змінює її суті. Потрібна ж зміна СИСТЕМИ ВЛАДИ, – те, що
відчув нинішній Майдан, вимагаючи повернення до Конституції-2004, до
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моєї редакції змін, за що мене шельмували ті, хто останні десять років
був при владі, і ті, хто знаходився в опозиції до неї, був її конкурентом.
У 2005-2010 роках так звана політична еліта під патріотичну риторику
і несамовитий популізм займалася боротьбою за трубу, граючи на руку
сусідам і позолочуючи власну руку. Їм було не до майбутнього країни, тим
паче лозунг «бандитам – тюрми» годився тільки до виборів, саму себе влада
в тюрму посадити не здатна.
− Анексія Криму та війна на Донбасі – це наслідки того, що
українська влада від самого початку Незалежності не приділяла
потрібної уваги цим регіонам, чи все-таки головним став фактор впливу
Росії?
Сказати, що цим регіонам, зокрема, Донбасу влада не приділяла уваги,
не можна. Адже якої уваги, коли влада по всій Україні була з Донбасу?
Просто, влада вироджувалась, інститути державності перетворилися в ланки
напів – або й просто кримінальної системи, займалися поборами, відкатами,
рекетом і іншими неправедними речами. Про державні функції було забуто.
Податкова служба себе рекламувала на тисячах бігбордів та сітілайтів,
закликала громадян дбати про доходи держави, а в цей час керівництво
служби з відома вищого керівництва формувало мережу «общака», дбало про
розкіш головних кабінетів та комфорт панства. Жлобством та примітивізмом,
ницістю очильників випирала та мішура в прокуратурі та інших високих
кабінетах.
При такому виродженні влади її відомства не могли відстоювати
інтереси держави, інститути державності «посипалися» в Центрі, у згаданих
регіонах, скрізь. Тим і скористалися сусіди щодо Криму, думаючи, що і в
Донбасі вистачить легковірів, котрі клюнуть на блискучу кремлівську
наживку. Не вийшло. І не вийде. А протверезіння для багатьох уже
наступає. Росія щедро відкриває для них безмежні простори Сибіру, де
етнічні росіяни чомусь жити не хочуть.
− Війна на Донбасі рано чи пізно завершиться. Що нам робити з
проблемними областями? І як ми далі маємо діяти стосовно
анексованого Криму?
А які області у нас не проблемні? У Західній Україні, звідки на
наймитування за кордон виїхало близько 5 млн. громадян, переважно жінок?
У Центрі, де роботи і перспективи не мають мільйони співвітчизників, де
основні ресурси, земля найперше, збагачує кілька десятків тих, хто нею
фактично владарює, а в селах немає ні роботи, ні надії на завтрашній день,
ні… інколи, самих сіл? У зруйнованому індустріальному серці України –
Донбасі?
Вся Україна потребує відродження. І надіятися можна лише на самих
себе. А розпочинати всі реформи потрібно з реформи системи влади,
наділяючи владою КОЖНОГО. І відповідальністю кожного за свій
добробут, як частину добробуту держави. Як це робити, сказано в програмі,
підготовкою якої недавно займався і я. Будуть здійснюватися потрібні
переміни, поліпшуватиметься життя людей – і Крим не буде «не нашим».
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− Український народ неодноразово закликав владу провести
люстрацію. Але чи готові до цього українські політики?
Народу пояснили, що люстрація – панацея від його бід. Що воно таке
«люстрація», кожен приміряє на свій копил. Звичайно, було б добре, аби
Господь відразу і сьогодні роздав кожному «за діла його». Оскільки ж
ближчим часом друге пришестя не очікується, то роль Верховного Судді
намагаються приміряти різні люди, на жаль, і великі грішники. В тому
небезпека, бо знайдуться ті, хто цікавитиметься, що ви робили до 1912 року,
ті, хто зводитиме особисті рахунки, ті хто займатиметься доносами. Народ
уже це проходив.
Давайте приймемо все-таки закон, а в ньому кілька статей, що
передбачають: займаєшся великим бізнесом – до влади шляху немає,
закликав до сепаратизму – в суд, збрехав про доходи і видатки в
декларації – ніколи не матимеш права йти в депутати будь-якого
рівня… Але – чесний, прозорий закон, яким передбачено і форми
громадського контролю. Це не люстрація, це – порядок.
Чи приймуть такий закон нинішні депутати? Не схоже. Тому
важливіше поміняти самих депутатів через закон про вибори з
відкритими партійними списками. Його зміст я доповідав парламенту
років 12 тому. Всі заперечили. Тепер підтримують (на словах).
Як буде – чекати недовго.

21.08.14
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Пам’яті Валентини Семенюк
«Все буде добре…». Рінгтон на телефоні Валентини Семенюк
обривається на цій музичній фразі з «Океану Ельзи». Далі йде роз’єднання.
27 серпня, вечір.
Інформаційні випуски повторювали версію міліції – самогубство. Не
віриться. Не тільки тому, що за роки незалежності це вже третє
«самогубство» високопосадовців. Така версія швидко підтверджується,
навіть якщо логіки в ній (пригадайте історію з колишнім міністром МВС)
немає ніякої. А тут ніби все переконливо, однозначно.
Не віриться, бо Валентина Петрівна надзвичайно дорожила своїми
старенькими батьками, в кожній розмові посилалась на них, на їхні життєві
поради, приклади з дитинства, шкільних років. Трагедія для них – страшний
удар. Про дочок, онуків і говорити зайве, це був її окремий світ, вона
віддавалася йому повністю. Вона була центром великої родини.
Не хочеться вірити, бо в Україні не так багато людей, які
вболівають за державу так, як вболівала вона. Вболівала за
справедливість, правду. Знаючи приховані і явні течії економіки, вона була
автором важливих законів, які захищали інтереси народу, особливо в процесі
приватизації. З її допомогою вдалося відбитися від ідеї «глобальних
сертифікатів» - способу залучення в торговий оборот землі, вдалося
переконати (здається всіх) в необхідності закону про комунальну власність.
Мало хто згадує, але саме вона особисто, як фізична особа, через суд
повернула у державну власність «Криворіжсталь», виступила проти
приватизації комбінату, а коли уряд організував демонстративний
«справедливий» продаж (половину коштів так і не знайшли досі), вона
змусила нового власника підписати попередні умови приватизації, які
захищали трудовий колектив. Керівник з державною позицією владі не
підходив. Звільнення з посади відбулося з порушенням правил (їй навіть
не дозволили прозвітувати перед парламентом). Заднім числом переглянуті
були і умови приватизації, власник, за словами Валентини Петрівни,
одержав у «подарунок» близько 0,5 млрд. доларів. Вже близько десяти
років з’являються ініціативи пустити з молотка ті об’єкти, які з подачі
В.П.Семенюк віднесені до недоторканої власності держави як актив, що
гарантує накопичувальну частину пенсійного фонду для громадян, щоб з
пенсіями не трапилось те, що зі збереженнями на початку 90-х.
Згадую про те, аби слідство врахувало деякі обставини і щодо її
недавньої професійної діяльності. Можливо, там є пояснення причин
трагедії.
Уявно перебираю фрагменти зустрічей з Валентиною Петрівною: на
установчому з’їзді Соціалістичної партії, куди вона приїхала всупереч
чоловіку, який просив поберегти себе в лихий час для сім’ї; в сесійній залі, де
вона вносила свої проекти, ночами опрацьовуючи перед тим десятки
нормативних матеріалів; на з’їздах партії як багаторічний секретар
Політради чи як голова громадської жіночої організації. Під час зустрічей
в селах і містах. Розглядаючи проекти її друкованих праць щодо захисту
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людей від шахраїв під час приватизації, щодо захисту прав мешканців
гуртожитків, щодо реалізації прав територіальних громад.
В різних іпостасях вона проявляла себе як людина порядна,
послідовна, професійна, відповідальна і смілива. Такі люди чужі системі
владних і суспільних відносин, що склалися в Україні. Система їх
позбувається різними способами. Не має значення при тому, хто тиснув на
гашетку.
Але в самогубство повірити не можу.

29.08.14
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Є ще інтерес народу
Збуджений голос офіцера видавав його стан:
- Зробіть що небудь! З моєї роти залишилось 30 бійців. І ті контужені
та поранені. У мене рука побита осколками… Віддайте наказ, треба відійти,
щоб далекобійна артилерія не діставала… Бо, якщо іще раз нас накриють
«градами», нам «… ць».
Офіцер не вибирав слів. Поряд з ним (чути було) ще крутіше додавали
його однополчани. У мене тим часом фіксувалися в пам’яті лише окремі
фрази.: «Я останнім залишив місто…», «З 24 серпня ніяких боїв з
сепаратистами, те закінчилося. Іде війна з Росією, її регулярними
військами…», «У нас нічим
відбиватися…», «Командир бригади
полковник – герой. Аби не він, нас би розмазали…», «Віддайте наказ…», «Не
вірте телебаченню, різним начальникам…», «Ми готові йти в штикову, але …
проти танків…».
Як сказати хлопцю, що я мало що можу? Він додзвонився, хтось дав
мій номер, має надію. Слава Богу, генерал Коваль М.В. відгукнувся відразу.
Знає командира бригади по імені і по батькові. «Негайно зв’яжуся з
Генштабом…».
Іде війна. Для захисників – кривава, смертельна битва. Для загалу –
гнітюча обставина, що заважає дивитися «Розсміши коміка», безкінечні суди
на «Інтері», футбол, сюжети Каті Осадчої з елітних салонів… Але ж – війна!
Вона може дійти до кожного, хто зна`, що у Путіна в голові.
А що, справді? Відродження імперії (про Союз Радянський не
йдеться, в Росії кланова олігархія, ще гірша, ніж у нас)? Без України
імперія – фікція. Але… Нашу державу можна окупувати, проте приєднати до
Росії не вдасться уже нікому. Те, що за останні півроку з Україною, з
російсько-українськими відносинами зробив В.Путін, не вдалося б усім
патріотам, і «патріотам» разм
оузя и
тмзаБд
нре ю
о вто
му и
члс .і То
м́у
Путіну
це ще «аукнется». Та дивно, невже в Росії, крім нарваного українофоба
Дугіна і замаскованого під клоуна Жириновського, немає нормальних
аналітиків, щоб пояснити главі федерації: він веде чужу гру, плюється проти
вітру. В Росії весь час прикриваються видумкою, що раніше на Майдані,
тепер на Донбасі руками України діє США, і тому вже неприхована війна
проти України – це боротьба за майбутнє Росії. Примітивна, дешева
версія. Ні, якраз РФ зусиллями Кремля грає роль маріонетки, здійснюючи
також і далекоглядний задум заокеанської супердержави.
В світовому змаганні Україна, на жаль, не суб’єкт політики. Росія,
голосом її очільника, примітивно намагається те підкреслити. Згадаймо і його
зовсім невдалий пасаж, що Росія, мовляв, справилася б з фашистською
Німеччиною і сама, недавні фрази про марш до Києва за два тижні, і багато
інших казенних (як для політика) дешевинок. США, навпаки, на словах вся
на боці України. Насправді, світовий уряд (а він керує і в США) радий був
би зв’язати бойнею слов’янські держави, щоб досягти стратегічної
мети, – захистити позиції долара як єдиної світової валюти.
Повернімося в минуле століття. Дві світові війни мали доларову
першопричину. На початку століття потрібно було прибрати з арени
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німецьку марку і російський рубль, а через пару десятків років добитися
міжнародного визнання долара реальною світовою валютою.
Це сталося. Але дорогою ціною і для економіки та фінансової системи
США. Сьогодні державний борг США наближається до двох десятків
трильйонів (!) доларів. З цим треба щось робити. Якщо девальвувати долар,
то затріщить економіка багатьох країн, криза викине в ряди безробітних
мільйони і мільйони людей. Якими політичними, соціальними і військовими
наслідками те закінчиться - це треба розглянути окремо. В будь-якому разі,
для США це теж завершиться катастрофою, вперше за сотню (і більше)
років. Фінансово-економічній системі США потрібен сильний імпульс, попит
на її продукцію та ресурси. Звідки його чекати? З економічно розвинутої та
стабільної Європи, котра поки що тіснішого співробітництва з партнером по
Північно-Атлантичному альянсу не потребує. А він при тому тримає над
Західною Європою найтяжчу частину військової парасольки і прагне тісніше
зв’язати взаємні інтереси, опосередковано ділитися і витратами. Європа ж
задоволена балансом, налагодивши економічні зв’язки з Росією, річний
торговий оборот з якою складає більше половини трильйонів доларів.
Головний компонент в цих обсягах з боку Росії – енергоносії.
Тим часом початок нового тисячоліття збігається з революційними
змінами в енергозабезпеченні. Один з напрямків – сланцевий газ, США має
найбільші його запаси. Завдання зрозуміле – розвернути інтерес Європи
до цього джерела, відмовившись від східних трубопроводів. Підстава для
цього винятково зручна – з агресором, котрий тупо нівечить світовий
порядок, не може бути ні партнерства, ні співробітництва. Війна в Україні
для того унікальний привід.
Отож, Кремль може пустити кров Україні, захлинувшись нею і сам.
Згорнувши енергетичні програми з Європою, РФ змушена буде компенсувати
їх співробітництвом, скажімо, з Китаєм та Індією. Росія вже сьогодні
поставляє Китаю газ по 300 $ за тисячу кубометрів (в Україну в півтори
рази дорожче). Але якщо зупиняться насосні станції на трубопроводах в
західному напрямку, Газпрому за щастя здаватимуться поставки газу тому ж
Китаю за… 50 доларів. При тому апетити російських «трубососів» не
зменшаться, як на те відреагує економіка, фінанси і … народ – здогадатися
неважко.
Можливо, цю тему варто було б зробити провідною в
дипломатичних переговорах з Кремлем? Тут якраз посередники не
потрібні. Домовляються ж про щось на фінському острові росіяни з
американцями, українців не кличуть. В російських керівників нині хмеліє
голова від своєї ситуативної зверхності над українською державою. Та це
така зверхність, що може їм вилізти боком. Тому мир, звільнення наших
територій від російських військ – це не лише потреба України. Це
об’єктивний інтерес і російської держави. Вона мусить його враховувати,
якщо нею керують адекватні люди.
Нам же потрібні невідкладні реформи. Розпочинати слід із системи
влади. Заяви після Майдану про демократію, посилення ролі самоврядних
структур, ліквідацію адміністрацій і інше виявились пропагандистськими
деклараціями. Проект змін до Конституції за підписом П.Порошенка
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реформування системи влади не передбачає. Навряд чи Президент той
проект і читав, а його оточенню зміни непотрібні. Можу про те
стверджувати, бо разом з кращими конституалістами розробили саме
потрібний Україні проект зміненої Конституції, але достукатися з ним до
високих дверей не вдається вже півроку. «Земство обідає», відома картина
передвижника Г.Мясоєдова могла би ілюструвати і нинішню довколовладну
рутину.
Не декларацією, а повною брехнею виявилися і заклики про
проведення виборів з відкритими списками. Зразком крутійства у цьому
відношенні було засідання парламенту 2 вересня. Палкі промови про потребу
нового закону, обурення законом «під Януковича»… Та ні, цей закон –
предмет змови тих, хто тепер його критикує. В листопаді 2011 року за
нього проголосували 366 депутатів, перед тим змовившись про
преференції в мажоритарних округах, про складання виборчих комісій,
про «відсікання» інших суб’єктів виборів високим бар’єром і злочинним
адмінресурсом. Виборчий закон збережено, за зміни не проголосували
регіонали (це не дивно), але «Батьківщина» не дала половини голосів!
Отже, новий парламент буде якісно тотожний нинішньому. То
навіщо тоді затрати на вибори? Адже зміниться лише об’єкт
прислужування – інший за складом олігархат. Він взує ту ж, облизану
раніше, пантофлю для використання її за призначенням. Гордитися
членством в такому парламенті зможуть хіба нездатні червоніти.
А ще ж будуть претензії щодо нелегітимності законодавчого органу.
Хто представлятиме в мажоритарних округах Криму та Донбасу близько 10
млн. населення? Хіба цю обставину не бачили показні ревнителі закону на
основі відкритих списків?
Частина їх знайшли собі нову «цяцьку» - референдум про вступ до
НАТО. Якраз до теми, коли у Путіна вичерпались аргументи для брехні і
військового злочинства. Чи випадково це? Гадаю, ні. В політиці випадковості
бувають рідко. За фактами і подіями завжди є чийсь інтерес. Інколи
персональний. Як у руйнуванні збройних сил, запроваджений бездарною
багатовекторністю, в газових угодах, в анексії Криму, виборчому
законодавстві, згаданому референдумі…
Але ж є іще інтерес народу, звичайного громадянина. Він хоче миру, а
не трун (бо траурні почесті і посмертні нагороди не зменшують материнське
горе). Хоче роботи і достатку, а не поневіряння по світу. Хоче бути людиною
в своїй країні. Ім’я якій – Україна.
09.09.14

424

Система влади – предмет Конституції
В час складних випробувань для України надзвичайно важливо владі
не зробити помилок стратегічного змісту. Такою помилкою може стати
прийняття закону про особливий статус областей Донбасу.
В унітарній державі система управління повинна бути однаковою
в усіх регіонах. Відмінності можуть стосуватись лише території, де така
відмінність (автономія, наприклад) склалась історично і тоді, коли ця
особливість сформульована в Конституції.
Врегулювання фактично міждержавного конфлікту поступками
змісту, який може передбачати згаданий закон, нічого корисного не дає, він
лише консервує кризу. До того ж, треба зважати на природу конфлікту. Він
привнесений, нав’язаний сусідами як довгостроковий чинник, котрий
використовуватиметься згодом для провокацій на зразок кримського
«референдуму». Українська влада не повинна грати по чужих нотах,
піддаючись тим самим зовнішньому тиску.
Зміна системи влади – давно назріла проблема. Вона озвучена
більше десяти років тому, не випадково повторена вимогами Майдану,
випливає з політичної частини угоди між Україною і ЄС, згадана в
меморандумі з Женевської тристоронньої зустрічі. Але це проблема не
частини країни, а цілої держави. І розв’язувати її слід одночасно по всій
території України.
Система влади – предмет Конституції України. Тому реформу
системи треба здійснити, внісши зміни до Основного Закону. В ньому
передбачити децентралізацію влади, ліквідацію адміністративної вертикалі,
наповнення самоврядних органів повноваженнями, властивими для
територіальних і муніципальних органів влади в Європі. Все це повинно
гарантувати, зокрема, унітарність країни та ефективність управління на всіх
рівнях влади.
Зрозуміло, що після нав’язаної війни та внаслідок брехливої
телепропаганди в деяких східних районах склад органів самоврядування
може бути не таким, як хотілося б Центру. В тому немає надзвичайної
небезпеки, бо створена громадянами нова місцева влада зобов’язана буде
доводити свою правоту не російськими кулеметами і танками, а
турботою про земляків, про виробничу і транспортну інфраструктуру,
соціальний захист людей, освіту, медицину тощо. В тому і полягає
призначення органів місцевої влади. Їхня діяльність віддзеркалить істинні
плани і здібності обраних, буде підтвердженням правильності чи хибності
вибору громадян. Так буде скрізь в Україні, це стане ключовим аргументом
для подолання патерналістських настроїв у суспільстві, для виховання
почуття відповідальності кожного за політичний вибір, за свій добробут та
стан справ у сім’ї, громаді, регіоні і державі.
Нинішній парламент, безумовно, не здатний прийняти нову редакцію
оновленої Конституції. Чи під силу це завдання новообраному парламенту?
Питання дискусійне, проте навіть при його здатності на такий результат, це
можна здійснити не менше як за рік. Враховуючи і ту обставину, що частину
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змінених розділів Конституції все одно доведеться затверджувати
референдумом, – така вимога Основного Закону.
Потрібні зміни до чинної Конституції можна відразу внести
референдумом. Не зважаючи на реакційний зміст деяких статей закону про
всеукраїнський референдум, на його ініціювання, підготовку і проведення
потрібно не більше трьох місяців. Вже в нинішньому році Україна могла б
мати оновлену Конституцію, потребу якої проголошував новообраний
Президент України та всі, хто намагався проявити себе в політиці.
Текст оновленої Конституції підготований півроку тому на основі
напрацювань Конституційної асамблеї, рекомендацій Венеціанської комісії,
пропозицій представників центральних і місцевих органів влади, висновків
науковців. Він враховує всі потреби в реформуванні влади, створює правову
основу позитивних перетворень в Україні.
Пропонований порядок реформування системи влади легітимний. Він
передбачає і ті моменти, що обговорені під час останніх консультацій у
Мінську, проте на їх реалізацію потребує незрівнянно менше часу. Це
відповідь на багато нинішніх викликів для України. Така відповідь
набагато важливіша оголошеної виборчої кампанії, котра страждає тими ж
виразками, що і все суспільне життя в нашій державі, де право підмінюється
політикою, політика – інтересами кланів, корпорацій та окремих
можновладців. Адже зміст закону про вибори, вже оголошені списки
суб’єктів виборів свідчать, що вибори нічого не змінять, а розрахунки їх
учасників можуть бути серйозно підкореговані виборцями попри всі
попередні домовленості. Нинішніми виборами продовжується гра в
політику, для якої потреби людей і держави – другорядні речі. А політика
має базуватись на стабільному праві, фундаментом якого слугує Конституція,
посягання на зміст якої (під виглядом, зокрема, доцільності) недопустиме,
неможливе.
Для того і слід прийняти текст оновленої редакції чинної Конституції
народом.

15.09.14
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Що таке відкриті партійні списки?
Багаторічна дискусія, що ведеться з цього приводу, довела тільки
одне: її учасники (а це, як правило, представники певних партій у
парламенті) бояться виборів з відкритими списками, бо це не гарантує їм,
найперше керівництву партій, «прохідних» місць у списках. Перед початком
минулої кампанії виборів до парламенту і тепер той страх підтвердився
знову. Для обивателя, для виборця (після виборів) розгортається галас про
правила, рівні для всіх, а коли доходить до справи, то про відкритість виборів
забувають. Тому що гроші люблять тишу, і цю істину сповідують і
провладні, і опозиційні та «опозиційні» партії, змовляючись між собою про
округи, квоти, склад комісій, «допомогу» від адмінресурсу. Змова, а не
вибори – такий висновок можна робити щодо впровадженої в Україні
системи забезпечення одного з головних правил демократії.
Між тим процедура відкритих списків проста і зрозуміла. Тут не треба
вести наукових суперечок про її відмінність від «мажоритарки» чи змішаної
системи. В чому відкритість? В тому, що партія пропонує єдиний список,
фіксуючи в ньому хто із кандидатів по якому округу балотується. Тобто для
партії мета зрозуміла, для виборця – зрозуміла кандидатура. Депутатом
стає кандидат, який в конкретному окрузі набрав найбільше серед інших
кандидатів голосів.
При такій системі виборчий бар’єр не встановлюється. Ніхто,
перемігши в конкретному окрузі, не може бути обійденим за рахунок більшої
підтримки партійця-конкурента в іншому окрузі. Рішення виборців у
відповідному окрузі остаточне. Одержавши таким чином ясність щодо
депутатського корпусу, зрозумілим стає і порядок формування фракцій,
коаліції, опозиції тощо.
Хто хоче називати це однією з форм мажоритарної системи – нехай
так вважає. Але тут якраз присутня відповідальність партії за свого
кандидата. В нинішній системі такої відповідальності немає, бо й саме
партійне будівництво в Україні спотворене впливом бізнесових та владних
структур, тобто впливом олігархату. Тому й не дивно, що, скажімо, при
Л.Кучмі масово розвивалась і утверджувалась на владних і просто керівних
посадах у різних структурах суспільства партія СДПУ(о). Згодом, при
В.Ющенку соціал-демократи відійшли в тінь, відчувши «вплив» НУ, а при
В.Януковичу зросла «відповідальність» ПР. Забезпечувалось це просто:
керівник відповідної адміністрації викликав, скажімо, директора школи чи
керівника іншої установи і пропонував: «Хочеш залишитись на посаді, пиши заяву в ПР». Партія чисельно зростала, вплив її був специфічним, але
про партійну відповідальність тут можна говорити з великою натяжкою,
перед тим з’ясувавши зміст категорії «відповідальність».
Отже, коли ми хочемо відповідальної партії (і парламенту) перед
народом, то слід забезпечити, щоб виборець знав, за кого і за представника
якої партії він голосує. Таким чином, формується основа партійної
відповідальності, а також відповідальності кожного за свій політичний вибір.
Якщо громадянин не віддає переваги жодній партії, він може проголосувати
за безпартійного самовисуванця. При перемозі останнього він зможе увійти в
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групу позафракційних у парламенті, тим самим знімається будь-яке
застереження з приводу обмежень виборчих прав громадян чи якихось
переваг партійців.
Така система виборів впорядковує всю технологію формування
законодавчого органу, робить відповідальним перед виборцями і певною
партією кожного депутата. Зрозуміло, що зростає і відповідальність партій
за своїх висуванців, за здійснення функцій парламенту.
Шкода, що така потреба зміни виборчого законодавства відкладається
на майбутнє. Хтозна, можливо, з такими змінами згодом буде розглянуте
питання і про скорочення парламенту. Я був завжди прибічником збереження
його чисельності. Але в Україні скоротилося приблизно на 12 млн.
населення. Потрібно це враховувати. Та й бюджетні кошти слід економити.

23.09.14
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Про цілі і засоби
У мене немає доказів, щоб говорити про замовний характер акцій у
Києві 14 жовтня нинішнього року. Немає також аргументів щодо
спростування таких міркувань з боку багатьох, здатних думати і аналізувати
події. Але немає жодних сумнівів, що сталася чергова провокація на
користь недругів України.
Події на вулиці і в залі парламенту добре скоординовані. Сподівання
на те, що під впливом спровокованої ж війни на Донбасі депутати
голосуванням змінять історію, не справдилися. І хоч головуючий на
засіданні, з порушенням порядку внесення пропозицій на переголосування,
сім разів наполягав на включенні питання до порядку денного (наполягав
демонстративно, бо, маючи досвід, знав, що позитивного результату не буде),
чергова справа визнати для УПА невідповідний їй статус виявилася
марною.
В тому немає нічого дивного. Навіть не беручи до уваги реальні
історичні факти: так, УПА засновувалась саме на Покрову, але не в Галичині;
всі засновники УПА були знищені з волі радикальних очильників ОУН,
прапор якої тепер раз по раз підносять тоді і там, де годилося б зміцнювати
позицію державного символу, а не символу політичної організації з дуже
дискусійними заслугами; в майже кожному селі центральної України
знайдемо згадки про жертви – юних українок та українців, які після війни
втратили життя від рук тих, хто боровся за… Україну; наполягання на
армійському вітанні «Слава Україні!» як успадкованому від УПА, не має
підстав, воно за змістом не зайве, але започатковане багато раніше, як вітання
в середовищі патріотів України – Січових стрільців, хоч і підрозділу австроугорської армії…. Не це визначає реакцію нинішнього українського
суспільства. Воно не сприймає провокаційний радикалізм: факельні
марші, вже давні заклики на зразок «смерть ворогам!», войовничу
риторику, биття вікон, «люстрацію» в сміттєвих контейнерах,
захоплення адмінприміщень, «коридори ганьби» тощо. Все це –
інструменти, що не мають ніякого стосунку до політичної боротьби в
демократичному суспільстві. Вони насторожують суспільство, люди, окрім
того, відчувають, що акції подібного змісту «ведуться» продумано і
підживлюються тими, кому це вигідно. А вигідно тим, хто, направляючи
людей на людей, накопичує і далі свої фінансові та владні капітали.
Настрої взаємної ворожнечі формуються і підсилюються в
політичному середовищі. І хоч звучать заклики до єдності, недопущення
внутрішнього «другого фронту», в передвиборних гаслах мало не всіх
суб’єктів нинішньої виборчої кампанії відбивається взаємна недовіра,
взаємне поборювання задля одного – влади, як джерела і підстави інших
переваг (на жаль, в українському випадку – переваг матеріальних). Ось одна з
учасниць перегонів безвинним голоском, майже приплакуючи, повідомляє,
що люди їй щодня скаржаться «Нічого не змінилося…». А при владі ж ті,
хто вчора був її «камандою». Виходить, вони вже «не ті»? Ось молода
жінка заявляє, що найкращий прем’єр за всі часи – нинішній. Хто зна,
можливо, їй за віком і невідомо, що був таким В.Масол, при якому швидко
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відбулась стабілізація в економіці і якого «з’їли» так само спочатку під
патріотичну, згодом – реформаторську балаканину. Але вона та інші, і,
безумовно, досвідчений А.Яценюк знають, що прем’єра не обирають на
загальних виборах, і агітувати за таке – значить нести неправду
виборцям. Сьогодні добиваються відміни пенсійної і медичної реформ ті,
хто їх запроваджував, критикують стан соціально-економічної сфери ті, хто
створив її передумови… Є і персонажі, які жестами, порожньою риторикою
та іншими діями повторюють великих «пассіонаріїв» на зразок Наполеона.
Правда, час нині інший, хоч на «блискітку» і тепер ведуться наївні.
Власне, не зміст агіток турбує нині людей. Турбує те, що в боротьбі за
доступ до владних важелів забуто, що кампанія – наслідок фальші,
самодурства влади і роз’єднання суспільства олігархами. Що з цією
загрозою треба боротися, в тому числі формуванням парламенту, котрий на
таку боротьбу здатний.
Те, що відбувається в ці дні на вулиці, в залі парламенту, в телеефірі,
на жаль, цій потребі не відповідає.

16.10.14
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Чому люстрації не підлягають узурпатори?
Нарешті дочекалися публікації Закону України «Про очищення
влади». Текст, слава Богу, значно відрізняється від проекту, бо останній,
схоже, писався людьми, з правом не знайомими.
Потреба прийняття закону викладена в другій частині першої статті:
очищення стосується тих, хто сприяв узурпації влади В.Януковичем та
порушенню прав і свобод людини. Щоправда, зміст узурпації законом (і
всіма попередніми нормативними актами) не визначений, хоч всі відчували:
узурпація була, як, до речі, і при всіх попередніх президентах. Проте
формулювання такого звинувачення передбачає відсилку на конституційну
норму (ст. 5) і, очевидно, потребує законодавчого реагування на статус
попереднього президента, адже за ст. 105 Конституції за ним довічно
зберігається таке звання, а втеча президента, зі зрозумілих причин, не
названа підставою для звільнення з посади. Не все можна врахувати в
Основному Законі, але відповідність йому, як принцип, мала би фіксуватись
у коментованому акті.
Стаття 2 закону визначає посади, щодо яких здійснюється люстрація,
а наступна стаття дає перелік критеріїв здійснення очищення влади. Тут
вистачає «перлів».
Найперше, що було механізмом узурпації? Відповідь: висновок
(неконституційний) Конституційного Суду при бездіяльності парламенту
стосовно виконання п. 1 ст. 85 Конституції (про її зміст) та ст. 89 (про
питання, що становлять суспільний інтерес). Отже, окрім В.Януковича, є
прямі винуватці узурпації – члени Конституційного Суду та депутати
Верховної Ради України. Тому щодо них найперше мали би діяти вимоги
про заборону протягом 10 років займати посади у відповідних владних
установах, отже, і обиратись. Це якраз відповідало б принципу
індивідуальної відповідальності, передбаченого в основних засадах
очищення влади, було б першим необхідним кроком до такого очищення.
Чому ці посадовці обійдені увагою в законі, пояснювати не слід:
законодавці уявили себе поза і над законом. Проте зведення рахунків,
«пошук відьом» передбачили. В п. 10 ст. 2 закону відзначили, що заходи
щодо очищення влади стосуються також «інших посадових… осіб…». Яких
конкретно, якщо інші статті цього закону цих осіб не передбачають? Зате
передбачають анекдотичну (щоб не сказати «ідіотичну») норму про заборону
призначати на посади тих, хто працював на посадах в КПРС і Компартії
України, в комсомолі. Чи то в авторів закону були в школі проблеми з
арифметикою, чи вони не читали закон про держслужбу, але не дозволяти
займати посади тим, кому сьогодні більше 70-ти років? Написано лише
для того, щоб «хвицнути» попередню систему, де по блату чи за хабарі
посади не роздавались і яка до узурпації влади В.Януковичем жодного
відношення не має.
Як будуть люстратори визначати сексотів? Про це йдеться в законі.
Звертатися до архіву КДБ у Москві? Цю норму (умовно) доцільно було
приймати років 20 з лишком раніше. Вона не ініціювалась і тому, що партійні
працівники, за прийнятим тоді порядком, не могли бути агентами КДБ, а
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були частіше ті, хто прагнув тоді (може, й тепер) люстраційної кампанії.
Сьогодні повертатися в законі до цієї теми… соромно, примітивно.
Викликає непорозуміння з приводу обмеження прав певних категорій
працівників правоохоронних органів, суду, прокуратури, причетних до
застосування законів, що втратили чинність після подій у листопаді – грудні
2013 року. Назви законів не згадуються. І це не дивно, бо приймали їх ці ж
депутати, які нині визначають міру покарання за виконання ними ж
ухвалених законів.
Вищим органом, що займатиметься люстрацією, її перевіркою,
визначається Міністерство юстиції. І хоч це не зовсім кореспондується з
функціями міністерства та логікою Конституції, будемо мати на увазі такі
повноваження. Одначе, закон має бути абстрактним, не довільним, не
відданим на суб’єктивну волю його користувачів. Наприклад, при Мінюсті
створюється «дорадчий громадський орган з питань люстрації» для
«здійснення громадського контролю за процесом очищення влади». Сюди
ввійдуть представники ЗМІ та громадськості. У нас близько 200
громадських організацій, ще більше структур ЗМІ. Як створюватиметься
дорадчий орган, з кого? Це все, напевне, мало би прописуватись в законі.
Ніхто не заперечить, що однією з найбільш проблемних (щодо
справедливості, законності і прав людини) ланок влади, як не дивно, в
Україні є судова влада. Вона теж в Конституції має певні норми
регламентації, гарантії щодо суддівського самоврядування тощо. Чому ж
судова система в цій сфері фактично підпорядковується Мінюсту, на
імперативні «пропозиції» якого керівники судів зобов’язані реагувати? Це
принаймні суперечить ст.6 Конституції України, тим паче що сама
Конституція (ст.126) визначає повний перелік підстав для звільнення суддів.
Ціла низка заходів з боку спеціально створених люстраційних
структур та антикорупційних заходів, що є в новоприйнятих законах, ставить
чимало складних, навіть у технічному сенсі, вимог для тих, хто перебуває на
певних посадах чи претендує на них. Перевірку ж об’єктивності потрібних
даних під персональну відповідальність здійснює керівник конкретної ланки
влади. Є у нього для того можливості: штат, повноваження і інше? Адже все
це треба робити швидко – за 3… 10 днів. Причому закон передбачає
оформлення заяв претендентів на певні посади, не врахувавши, що часто там
заяви зайві, на ці посади особи здебільше призначаються. Є небезпека, що
різним відомствам доведеться займатися не так прямими функціональними
обов’язками, як шукати поміж собою ворогів, знаючи, що «оцінщики»
практично нічим не відрізняються від люстрованих.
Парламентський контроль за виконанням цього Закону здійснює
Верховна Рада України в межах, визначених Конституцією. Приблизно так
це передбачено в тексті. Оскільки предмет регулювання цього закону, в
основному, права і свободи людини, то можна здогадатися, що це стане
справою Уповноваженого ВР з прав людини. Він має для того можливості?
Хтось аналізував їх та умови їх забезпечення, враховуючи, що йтиметься про
сотні і сотні справ?
Розвиток суспільних відносин в Україні не випадково дійшов до
потреби прийняття люстраційного закону. Порядок наводити треба, так.
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Однак, за певних обставин він може набути ознак іншої форми узурпації
влади, зведення рахунків, «люстрації» через сміттєві контейнери. В будьякому разі можливостей для процвітання суб’єктивізму і волюнтаризму в
ньому вистачає надміру. Практика, гадаю, це підтвердить.
Цей та інші закони, прийняті останнім часом, іще раз переконливо
підтверджують незаперечне правило: в системі слід вирішувати спочатку
загальне, а потім
відповідні йому частини. Ми ж рухаємося в
протилежному напрямку. В нашому випадку загальним є Конституція в
новій редакції (проект підготований близько десяти місяців тому, його ніхто
з влади не хоче розглядати, див. «Юридичний вісник» №42 за 18 – 24
жовтня 2013 року). Якщо відповідно до цього проекту будуть ліквідовані
джерела корупції, авторитаризму та узурпації – адміністрації – і влада
реально перейде під контроль громад і громадян, то більшість виразок в
суспільних відносинах зведуть нанівець самі люди. Вони будуть притому
найкращими люстраторами для влади. І для себе.

17.10.14
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Ще раз про реформу влади
Заява Президента України П.Порошенка про зупинення Закону
України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих
районах Донецької і Луганської областей» була очікуваним кроком за
об’єктивними підставами. Ніякої гарантії щодо дотримання російською
стороною (сепаратисти в цьому сенсі самостійної ролі не грають)
домовленостей в Мінську чи деінде стосовно внутрідержавного устрою в
Україні кремлівське керівництво не давало. І не збиралося давати чи якось
пов’язувати себе з темою реформ. Не випадково російський представник не
підписав відповідний документ у Києві ще при В.Януковичу. Не виключено,
що в Москві передбачали втечу останнього, котра вкладалася в проект
штучно створеного замороженого територіального конфлікту. Хоч не це
важливо по суті справи.
Суть полягає в системному плануванні і здійсненні реформи
влади. Вкотре доводиться повторювати, що всі законодавчі ініціативи,
згаданий закон в тому числі, а також закони – «люстраційний», виборчий та
інші страждають недовершеністю, недосконалістю, спостерігається з їх
допомогою намагання змінити частини цілого – системи влади. А треба
рухатися протилежним напрямком – змінювати саму систему, в даному
випадку – Конституцію, інакше частини будуть взаємно суперечливими.
Висновок Президента щодо місцевих «виборів» на Донбасі – одне з
очевидних підтверджень сказаного.
Всі пропозиції, що висловлювалися різними ініціаторами
(П.Порошенком теж) до цьогорічних політичних кампаній, свідчать про
серйозність їх змісту, про потребу демократизувати суспільне життя,
передати місцеву владу під контроль і під відповідальність (!) громад і
громадян. Однак, практичні кроки свідчили про інше. Закон про вибори,
наприклад, ухвалений вчергове як змова між партіями. Його «змішаний»
зміст не дозволяє буквально виконати вимогу Конституції про порядок
формування більшості в парламенті та обрання уряду. Характерно, що ті, хто
провалив потрібний Закон, знову піднімають в ЗМІ хвилю балаканини про
потребу закону з відкритими партійними списками. Чом і не погомоніти про
таке, тим паче в мажоритарних округах пройшли «грошові мішки»? Ті ж, в
багатьох випадках, що і були в парламенті. Погрози комбатантів провести
«люстрацію» в парламенті виглядають теж цікаво. Якраз такого шарварку
чекає від нас міжнародна спільнота, найперше північний сусід.
Мені вже не раз доводилося висловлюватись про зміст змін до
Конституції, що надійшов з Адміністрації Президента до Верховної Ради.
Проект не відповідає меті, котру раніше озвучував нинішній глава
держави. Натомість в «Юридичному віснику» обнародуваний проект закону
щодо Конституції, який підсумовує собою дворічну роботу кращих
конституціалістів України, дає відповідь на назрілі і гострі виклики
сучасного стану в державі. Цей проект уже дано можна було прийняти
референдумом, на його основі провести парламентські і – до Нового року –
місцеві вибори.
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Дивно, чому до цих пропозицій не хочуть прислухатися ті, від кого
залежить вирішення нинішніх (і не тільки) проблем? Адже, наприклад,
практична реалізація невдало сформульованої ідеї «лугандону»
здійснюється. Буферні зони, специфіка частини Донбасу, режим
прикордоння тощо – одна з форм пролонгації конфлікту з його
«гуманітарними конвоями», боями за аеропорт… Вихід же з конфлікту був
би означений, якби змінений закон про місцеву владу прийнятий був для
всієї країни. Тоді ті, хто добивається з автоматами і «Градами» «свободи» від
влади в Україні, зобов’язані були б займатися реальними справами в Донбасі
(як і скрізь у країні): водою, хлібом, опаленням, каналізацією… Виборці
швидко дали б їм оцінку і в наступній кампанії давали б оцінку уже собі,
думали б про спроможність своїх обранців і про свою відповідальність.
«Хорватський» метод (його вже кілька разів афішували на ТV) навряд
чи підійде Україні. Їй скоріше підійшов би метод сусідів щодо припинення
війни у Чечні. Там влада місцевих, а цілісність держави забезпечується. У
нас це можна було б зробити набагато ефективніше для місцевого населення.
І для держави.
До речі, тим, хто популяризує дії Президента, треба уважніше
слідкувати за висловами. Президент, наприклад, не може скасувати закон, це
функція парламенту.
04.11.14
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Чому потерпають пересічні українці?
(з сучасної політекономії)
Наприкінці минулого року Прем’єр-Міністр України Арсеній Яценюк
вперше оприлюднив думку про неможливість індексації мінімальних
зарплат, пенсій та соціальних виплат. За кілька днів після того на засіданні
Теоретичної Ради (ТР) Соціалістичної партії України було розглянуто
питання щодо наслідків такого рішення.
Нам ясно, що в умовах галопуючої інфляції такі рішення влади
призведуть до зниження рівня життя найбільш вразливих верств
населення. Також ясно, що системного підходу до вирішення цієї проблеми
поки що немає. А кидання з одних крайнощів в інші лише погіршує ситуацію
з нестачею бюджетних коштів.
Дійсність це підтверджує. Ціни на першочергові потреби населення
зросли на 60-100%, на ліки – ще більше. На Україну насунулася соціальна
криза, яка є наслідком, напевне, і прорахунків влади, і зростання цін на
російський газ та вимушені відволікання бюджетних коштів на, по суті, війну
з Росією, яка вже й не приховує підтримку сепаратистів Донбасу.
В цій ситуації уряд вдався до певних кроків з метою поповнення
бюджету. Збільшений, зокрема, відсоток земельної ренти для великих
підприємців, але це стало «випуском пари» з котла. Бюджетні проблем
залишились, бо вони вимагають системних рішень. Досвід такий у світі існує,
його треба застосовувати.
Влада зобов’язана діяти радикально. Згадаймо «велику депресію» в
США і дії Президента Франкліна Рузвельта, який йшов навпростець до
вирішення проблеми. Скористаймось і працями американських інженерів
Фредеріка Тейлора і Генрі Форда, радянського вченого Оскара Єрманського,
інших фахівців.
Універсальним засобом для нинішньої ситуації члени ТР вважають
введення диференційованих податків на прибуток в залежності від
обсягу самого прибутку. В широкому плані це корисно не тільки для
України, але й для всього світу.
Ми пропонуємо приблизну методику такої диференціації. Детальніше
методику мали б розробляти наукові і навчальні установи економічного
профілю. Звичайно, це також тема і для партій соціал-демократичної та
соціалістичної спрямованості, які тривалий час теоретично тупцюють на
місці.
Між тим на питання, винесене в заголовок статті, відповідь доволі
проста: українці потерпають від продовження ліберального (чи так
званого «ринкового») курсу в економіці, який гальмує навіть дію
формули капіталістичного виробництва гроші-товар-гроші (Г-Т-Г). У
цій формулі по один бік товару знаходяться кошти покупців товару, по
другий – виробників товару. При відносній рівності грошей (з урахуванням і
додаткової вартості) виробництво йде злагоджено, надійно. Але, починаючи
з кінця 80-х років минулого століття, звичний хід товарно-грошового обігу
почав прискорено гальмуватися, а світова економіка, в тому числі України,
зупинятися.
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Гальмування підтверджувалося темпами економічного розвитку
окремих країн та світу. На цей показник різко впливав загальний обсяг
грошей, які обертаються в світі, в тому числі «пустих», не забезпечених
товарами, і які тепер вдвічі перевищують реальну вартість всіх товарів
та послуг. Таке перевищення відобразилося в галопуючій інфляції, яка
пришвидшено зростає, прискорюючи і матеріальне розшарування населення.
Воно переконливо демонструється у вигляді показників співвідношення
доходів 10% багатих та 10% бідних громадян. У 1991 році це
співвідношення у світі складало 8:1, у 2000 – 10:1, у 2011 - 15:1. (У 2011 році
співвідношення в Україні складало 40:1. Тобто, в сукупному доході на
кожні 40 гривень доходу 10% українських багатіїв припадає лише 1
гривня 10% незаможних українців.)
Навіть не вникаючи в природу такої диференціації (маючи на увазі
форми експлуатації праці та інші сучасні чинники), зрозуміло, коли на
одному боці формули Т- Г -Т грошей стає менше, а на другому – більше, то
пересічна людина купує менше товарів, а тому їх і виробляється все менше і
менше. Так гальмуються виробництво, зростання прибутку, збір
податків. Матеріальна нерівність зростає, пряма і опосередкована
експлуатація праці збільшується, економіка стагнує, кризи стають глибшими
і затяжними.
З якого показника співвідношення доходів багатих і бідних наступає
загроза? З того, який наведений в Програмі СПУ: з природного показника
співвідношення доходів багатіїв та бідняків 6:1. Чому «природного»? Тому,
що такі залежності саме природні, нею допустимі, підтверджуються
дослідженнями з науковими інструментами. І тому, що людина і економіка
є породженням природи.
В 5 соціальних державах світу (Данія, Швеція, Швейцарія, Норвегія,
Нідерланди) таке співвідношення дорівнює саме 6:1. У Німеччині воно теж
дорівнює 6:1, в Австрії 7:1, у Великій Британії 12:1, у США -14,5:1. Між тим,
в Росії – 50:1, в Аргентині – 54:1, у Південно-Африканській республіці –
127:1. Не треба нагадувати, які з цих країн розвинуті, які слаборозвинуті.
Очевидно, що нормальне (природне) співвідношення доходів багатих
та бідних чи співвідношення, наближене до нормального, є необхідною, хоч
недостатньою умовою розвитку економіки та соціальної сфери. Чи доречно
розглядати це питання під час фактичної війни з Росією?
Ще і як доречно! Адже в Україні не вистачає бюджетних коштів не
тільки на війну, але й на вкрай необхідні заходи соціального розвитку, перш
за все на індексацію пенсій, зарплат, соціальних виплат. Ця обставина разом
зі значним підвищенням тарифів на комунальні послуги ще більше
розшаровує доходи багатих і бідних громадян України, в свою чергу, і ще
більше гальмує розвиток економіки (!!!). Створюється замкнене коло,
точніше, спіраль, профіль якої треба змінювати урядом, попутно займаючись
і завданням принципового значення – пошуком інвестора. Кращим за
власний народ інвестора не буває – не нами придумано.
Чи знає про подальше розшарування доходів громадян уряд?
Безперечно, але, схоже, не знає, як тому зарадити, особливо в системному
вигляді. Між тим ця тема все більше і більше розглядається в суспільстві,
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викликає роздратування більшості населення, логічно може привести до
наступного Майдану, що у період війни було б на руку ворогу.
З потребою зайнятися згаданими співвідношеннями збігається інша,
давня потреба - провести системні заходи з перерозподілу податкового
навантаження з малого та середнього бізнесу на великий бізнес, причому
з прогресивним нарощуванням ставок податку на прибуток за принципом:
більше балансовий прибуток – більше ставка його оподаткування. Все
гучніше про це кажуть тисячі малих та середніх підприємців, які розуміють:
іншого шляху, особливо в умовах нинішньої України, просто не існує. Адже
нинішня ситуація веде економіку України в безодню.
Газета Верховної Ради України – не науковий журнал, де можна
докладніше навести докази та розрахунки. Тим більше, що у розрахунок
ставки податку на прибуток вводиться нова категорія економіки – міжвидова
привілегія капіталу (чим більший капітал – тим більша відносна привілея
капіталу).
Нижче наведений один з варіантів приблизної шкали ставок
оподаткування прибутку, який може бути легко трансформований в більш
жорсткий чи, навпаки, більш м’який за обставинами поточного часу (реальну
шкалу треба розробити з врахуванням зарубіжного досвіду та наших умов).
Для розрахунків використовується формула, одержана емпіричним
шляхом, їх результати зведені в таблицю.
N міжвидової
привілегії
капіталу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Сума
балансового
прибутку в
місяць, тис.грн.
7,5-30
30-60
60-90
90-120
120-150
150-180
180-240
240-300
300-360
360-420
420-480
480-540
540-660
660-780
780 і вище

Ставка податку
на прибуток,%
0,4
1,6
3,6
6,4
10,0
14,4
19,6
25,6
32,4
40,0
48,4
57,6
67,6
78,4
78,4

Характер оподаткування прибутку має економічний, соціальний та
моральний сенс. Він виправляє нинішні викривлені співвідношення доходів
багатих та бідних за рахунок підвищення останнім рівня зарплати на малих
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та середніх підприємствах, що буде впливати на розвиток економіки через
зменшення її гальмування.
При подібних умовах оподаткування не буде мати сенсу
сплачування зарплати «в конвертах» (що характерно для малих і середніх
підприємств). При цьому значно збільшиться фонд оплати праці і,
відповідно, доходи Пенсійного фонду.
Для впровадження реальної системи оподаткування прибутку
необхідно провести систематизацію підприємств за розміром прибутку.
Це справа Мінфіну та Держкомстату України – провести систематизацію в
інтересах вразливих верств населення України. Спеціалісти ТР готові
долучитися до цієї справи.
Така робота, гадаю, була б підтримана малим та середнім бізнесом,
міжнародними фінансовими установами, в тому числі МВФ, керівниками
розвинутих країн, в яких бюджетний дефіцит та боргові зобов’язання
знаходяться на межі чи за межею фінансового дефолту.

14.11.14
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Кілька аргументів
1. Коаліційна угода, якою домовились керуватись члени коаліції,
віднесла питання, що стосуються Конституції, до відома комісії, яку потрібно
ще створити. Ці питання в угоді ніяк не деталізовані.
2. Коаліція створена. Вона найбільша за всі роки існування
парламенту в самостійній Україні. Те, що коаліція (отже, парламент)
зорієнтовані на Президента, не може викликати сумніву.
3. Фракції, що входять в коаліцію, одночасно виступили з ініціативою
про скасування закону «Про Всеукраїнський референдум». Характерно,
що в ці фракції входить до половини тих депутатів, які цей закон
ухвалювали.
4. Актив коаліції (до і після виборів) наголошує на необхідності змін у
Конституції.
5. В парламенті тривалий час перебував, але ніким не розглядався,
підписаний Президентом проект закону про зміни до Конституції. На його
зміст Венеціанська комісія відреагувала … нейтрально.
6. Рішенням Президента України припинено функціонування
Конституційної асамблеї.
7. Рік тому в газеті «Юридичний вісник» опублікований текст проекту
нової редакції чинної Конституції.
8. Через TV в ці дні розпочалась цілеспрямована і обгрунтована
критика Конституційного Суду з вимогою люстрації його членів.
Кожен з цих аргументів, передбачені ними дії мають підстави. Та
разом вони нагадують анекдот про слюсаря, який із заводу дитячих колясок
приносив щоразу по деталі, а склавши їх, одержав кулемет. Так і тут.
Про що йдеться? В п. 7 згадується про проект нової редакції
Конституції. Його зміст – те, чого добивалися багато років прибічники
демократії, прав людини, самоврядування… Це європейська модель
управління. Це те, чого прагнув Майдан, про що заявляли нинішні
Президент, Прем’єр і Голова ВР (заявляли до виборів).
Чому появилася ініціатива щодо скасування закону про референдум?
Кому вадив закон, він шкодить проведенню реформ, припиненню війни,
боротьбі з корупцією?... Так, це один з найреакційніших законів, який волю
народу міг підмінити наміром Президента (В.Януковича, в даному випадку).
Але для нинішньої ситуації закон «мертвий». Намір же скасувати його
пояснюється просто: з допомогою цього Закону (в принципі) можна
народом і швидко ухвалити новий текст Конституції. Нові-старі
законодавці хочуть ліквідувати таку можливість, забувши, що тим
порушується кілька статей Основного Закону. Що закон про референдум
потребує змін, а не скасування.
Припинення діяльності Конституційної асамблеї – формальноюридичний акт. Асамблея не працює більше року, але її пропозиції –
кваліфіковані, зважені, назрілі – використані в оприлюдненому тексті
проекту нової редакції Конституції. Ліквідацією асамблеї реалізоване право
Президента, він тим самим переводить акцент на комісію парламенту, на всю
Верховну Раду, яка має змінити Конституцію відповідним чином. Для
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кого «відповідним»? Здогадатися неважко. Та й час з’являється подумати,
бо в коаліційній угоді (п.1) зміст не згадується, а Регламент і ХІІІ розділ
Конституції передбачає можливість подумати, прикинути, врахувати
обставини, не поспішати.
Можна аналізувати кожен аргумент, але контури «кулемета» вже
видимі. Суть його: нова влада не хоче змін до Конституції, які потрібні
Україні. Вона прагне змін, які потрібні… їй.
Це вже було не раз в новітні часи. А реформи, що визначили б
перспективу країни (європейську), можливі лише при зміні системи влади,
при зміні Конституції.
Тому немає нічого дивного, що за дев’ять місяців після Майдану
реформи не «пішли». Бо влада має свої інтереси, які розходяться з
інтересами суспільства.
Такий ось «кулемет». На жаль.

02.12.14
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11 березня Литва відзначила 25-річчя своєї незалежності. З цього
приводу у Вільнюсі відбулися урочисті заходи. В числі їх – конференція
представників різних країн, що ділилися досвідом державного будівництва.
Подаємо виступ на конференції О. О. Мороза.
Опыт. Уроки и перспективы государственности
Эта тема многоплановая. Потому коснусь только нескольких важных,
на мой взгляд, ее составляющих.
На старте независимости Украина была наиболее перспективным
субъектом бывшего Союза, учитывая состояние ее экономики, развития
продуктивных сил и общего потенциала республики. Были и сложности,
поскольку уровень ее интегрированности в народнохозяйственный комплекс
Союза был уникальным. В нормальной ситуации, условно говоря, надо было
все шаги, связанные с реформированием страны, координировать с другими
субъектами, Россией прежде всего. Но и там, как и у нас, верх взяли другие
тенденции. Таким образом, к первой причине регресса можно отнести
отсутствие какого-нибудь проекта реформирования страны, а также
изолированность ее от других субъектов бывшего Союза.
Второй, возможно, и главной причиной тяжелых последствий, было
отсутствие управленцев нужного масштаба и необходимых моральных
качеств. Исключение составлял разве Премьер В.Масол, но ему просто не
дали работать.
Трагедией Украины можно считать более чем десятилетнее правление
ею Президентом Л.Кучмой, посредственным комплексующим человеком с
вождистскими, ничем не подкрепленными, амбициями. Именно при нем
произошел развал народно-хозяйственного комплекса, уничтожение многих
отраслей производства, прежде всего агропромышленного сектора,
дававшего ранее сверх 40 % ВВП. С его воли приватизация осуществлялась
по противоположной нормальной логике схеме: начиная из самых
эффективных предприятий и отраслей, превращая их основные фонды в
металлолом, лишая государства права собственности в оптимальном
соотношением с частником, сознательно уничтожая все, что могло бы
способствовать реанимации сельского хозяйства, использования Украиной ее
наибольшего богатства – земли.
Здесь гость из Белоруссии сетовал на сохранении у них колхозов, на
то, что селяне не стали собственниками. Не вправе комментировать эти
высказывания, но замечу: в Украине колхозы ликвидированы, земля в
распоряжении олигархов, а вместе с колхозами исчезли… села. (Как
субъекты экономики, как источник продуктивных сил, как хранители
украинской культуры, языка и традиций.) Эта трагедия еще не осмыслена,
но последствия ее тяжелые. И дело здесь не в колхозах, а в том, что к
каждому преобразованию надо подходить с умом. Если он есть.
У нас не было приватизации. Была раздача за бесценок
госимущества приближенным к режиму, передача им в распоряжение
сырьевых запасов, энергетики, химии. В качестве подтверждения приведу
пример: на 17-м году независимости, когда Фондом госимущества стала на
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короткое время руководить социалистка В.Семенюк, операции с имуществом
и использованием государственной доли обеспечили прибавку к бюджету
больше, чем за все вместе взятые предыдущие годы. Повторю: за 17 лет. К
тому же, в это время приватизировать было уже практически нечего.
Третьей причиной нынешнего состояния Украины назвал бы полное
сращивание бизнеса и власти. В таких условиях власть криминализируется,
обязательными приметами общественных отношений становятся коррупция,
взяточничество и другие «прелести». Государственные институты, прежде
всего фискальные и правоохранительные органы, становятся органами
карательными. Предметом хищений становится бюджет государства, а
власть формируется почти исключительно капиталом.
Наибольшего расцвета эти качества достигли во время правления
В.Януковича, когда в сочетании «криминально-олигархическое правление»
особое ударение нужно было ставить на первой части этого определения.
Тема моего выступления не предполагает анализа еще одного
обстоятельства, но без него нельзя говорить о перспективе Украины. Имею
ввиду войну, агрессию со стороны России, инспирированную ее
руководством. Это преступление, кто бы и как его не объяснял, как бы не
маскировал.
Верю, мы выйдем из войны победителями, потому что воюем на своей
земле, за свою землю. Да, у нас много есть того, с чем хотели бы справиться
поскорее. Мы признаем это и не прибегаем ко лжи.
Еще одно обстоятельство связано с действиями власти исключительно
под диктовку МВФ. Мировой опыт не дает примеров возрождения экономик
стран на основе «помощи» МВФ. У нас уже в этом году в связи с
соблюдением условий Фонда коммунальные платежи и тарифы не будут
покрываться доходами в большинстве украинских семей. Так что
ожидать новой волны возмущения недолго. Стоит ли упоминать, что в
условиях войны это крайне опасно и, как все понимают, нежелательно.
В чем же все-таки ключевое условие положительной перспективы
Украины? Называется оно система власти. Коллега из Грузии ссылался на
то, что у них при каждой смене власти менялся режим управления. У нас же
так: власти меяются, а режим остается прежним. Система власти –
основная причина упадка страны, она же – условие ее подъема. Смысл –
в необходимости изменения системы власти, внедрения европейской
модели управления.
Децентрализация, искоренение закрытости власти, принципиальное
усиление статуса, роли и возможностей органов местного самоуправления,
применение выборов с открытыми избирательными списками, ликвидация
института административной «вертикали»… Главная цель – сделать из
человека гражданина, политически ответственного за то, как живут, он, его
семья, село или город, как живет страна. Майданы дважды интуитивно
подходили к пониманию этой задачи, протестуя против, в общем-то,
самодержавия. Иногда впадая в крайности, которые нигде нельзя допускать.
Имею ввиду дискредитацию институтов государственности. Нельзя
подменять, тем более на практике, демократию охлократией.
443

Реализовать необходимую перемену быстро не удастся, учитывая
традицию и то, что с первых дней независимости реальная президентская
власть боролась за централизацию управления, за своеобразную монархию.
Нынешнее руководство также далеко от этой традиции не ушло, возможно,
надеясь облагодетельствовать народ удачным правлением. Допускаю такое
намерение, но перспективы в том мало. Именно изменение системы власти
позволит побороть коренные язвы государства, в первую очередь
коррупцию, жизнь по двойным и тройным стандартам, связать взаимной
ответственностью власть и гражданина, народ и государство.
Как дважды сопредседатель Конституционной комиссии, соавтор
проекта новой редакции действующей Конституции, я убежден:
предлагаемый путь труден, но он единственно верный.

12.03.15
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Ответы на вопросы изданию «Украина.Ру».
− Александр Александрович, 16 апреля исполняется 15 лет со дня
референдума, инициированного Кучмой. Вы и социалисты были
категорически против его проведения. Почему? Что вас в нем не
устраивало?
Не думал, что референдум 20.04.2000 года займет место среди
событий, годовщины которых стоит отмечать. Хотя как сказать… Может, и
стоит не забывать свидетельства админрессурса, попыток установить
диктаторский режим правления, к чему стремились практически все
президенты независимой Украины. В этой связи напомним и о скором
двадцатилетии еще одного референдума Л. Кучмы, объявленного на начало
сентября 1996 года вопреки подписанным им же условиям
Конституционного договора. Была предпринята попытка сорвать принятие
Конституции парламентом, протащить реакционные нормы, установить
монаршее правление. Вариант 2000-го года мало чем изменился за четыре
года, но ещё более ориентировался на укрепление единовластия.
Естественно, поддерживать такой бред социалисты не могли.
Кроме того, организация процедуры референдума была показательной. Для
сбора подписей граждан на его поддержку, например, в Житомирской
области потрачено 7 секунд на каждую подпись. Представьте себе, человек
должен найти паспорт, выслушать предложение инициатора, получить
ответы на спорные вопросы, подписаться… Как это сделать за 7 секунд
могли бы объяснить в тогдашней администрации президента, руководители
областных и районных администраций, начальники паспортных и налоговых
служб и других ведомств, обладающие данными о согражданах.
Неудивительно, что в Закарпатской, например, области за вариант Л. Кучмы
проголосовало более 100% граждан (в то время около 30% взрослого
населения уже трудилось за рубежом).
Как всегда для получения поддержки граждан, им вбрасывается
гнилая идея авторитаризма, а чтобы её дурной запах не отпугивал
думающих людей, идея заворачивается в блестящую обёртку: сокращение
количества депутатов, лишение их иммунитета, другие благоглупости. В
условиях нищеты и бесправия это срабатывает. Те, кто выступают с такими
инициативами, «забывают», что иммунитетом пользуются все депутаты во
всём мире (в бывшем СССР также), что численность парламента
соответствует соотношению с количеством населения и практике всех
соседних стран. Постоянное шельмование парламента (каким бы он ни был)
не приносит малейшей пользы обществу и государству. Этим увлекались Л.
Кучма и его окружение, не учитывая, что парламент – отражение народа.
Даже если формирование Рады делается с нарушениями избирательного
права, всё равно за депутатом надо видеть его избирателя. Его то унижать
нельзя никому, даже «первому». Истинность этого суждения не требует
доказательств, а с расстояния времени это тем более очевидно. Посмотрите
нынешние материалы TV, что они говорят о тех, кто несколько лет назад
пытался демонстрировать собой образец патриотизма и морали. Мудрое
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«Неча пенять на зеркало…» хранится в народной памяти. Если руководители
считают себя выходцами из народа, то и эту пословицу* обязаны помнить.
− Среди вопросов, вынесенных тогда, был и вопрос о сокращении
количества депутатов. Сейчас примерно с таким же предложением
выступил спикер Рады Гройсман. А вы теперь как этому относитесь?
Все надо взвесить. Много слышим спекуляций по поводу содержания
парламента. Днями я возвратился из Вильнюса, там были торжества по
поводу 25-летия независимости Литвы. Есть, скажу, что отмечать. Есть и
проблемы. Но я о другом, их парламент из 141 депутата. Населения – около 3
млн. чел. Даже если сокращение численности произойдет (они намерены это
сделать), то на одного депутата будет около 30 тыс. человек населения, у нас
и сегодня в три раза больше.
С другой стороны, в 90-м году в Украине население составляло 52
млн. человек. Сегодня миллионов на десять меньше (переписи давно не
было). Сокращение около 20%. Может В. Гройсман это учитывал, надо
анализировать использованные им аргументы, может, он и прав.
В целом это не ключевая проблема. Главное – система власти. Её
надо менять. Но это тема для другого разговора.
− Был вынесен и вопрос и о второй палате парламента. Если бы
власти решились на проведение федерализации Украины, то
всенепременно такая бы палата появилась. Как вы относитесь к
федерализации и появлению второй палаты?
Кучма провозглашал «свою» идею, думаю, не очень в ней разбираясь.
Предназначалась она, прежде всего для того, чтобы в случае её реализации
поставить парламент «к ноге». Другое его мало занимало, включая угрозу
потери целостности государства. В чём угроза состоит, видно на примере
Крыма.
Дальше распространяться о модели парламентаризма нет
необходимости. Не в ней проблема. Проблема в сохранении
«административной вертикали» и почти полном бесправии органов
самоуправления. Этим надо заняться, если мы на самом деле намерены
выполнять политическую часть соглашения с ЕС, если хотим покончить с
коррупцией и другими язвами в общественной жизни. Лет 15 назад я «вывел»
формулу: «рыночные отношения + администрирование = коррупция»,
аббревиатурой это выражается страшным словом «РАК». Эта болезнь
убивает нынешнюю Украину, диагноз очевиден для всех. Дальше запускать
болезнь смерти подобно.
− Легко ли вы тогда нашли общий язык с национал-демократами
в вопросе неприятия референдума?
Честно говоря, я не анализировал состав голосующих за итоги
референдума («брехерендума» – так назвали его черкасчане). За поддержку
его «результатов» голосовало чуть больше 170 депутатов. «Верных»
________________________

* На зеркало неча пенять, коли рожа крива.
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Президенту и неразобравшихся. Те, кто думал об Украине, «за» не
голосовали. Были среди них и национал-демокранты. Важно, что авантюра
не прошла.
В целом же референдума 2000 года не было. Была фикция.
18.03.15
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5 запитань О. Морозу
Російський телеканал «RTVI»
звернувся до О. Мороза з
кількома запитаннями, що
стосуються кримської проблеми.
Подаємо виклад цього інтерв’ю.
1. Мировое сообщество называет события в Крыму-2014
нарушением международного права. А Вы как оцениваете
"присоединение" полуострова к РФ?
Это чистой воды аннексия чужой территории. Аргументов у меня
достаточно. Я с этим вопросом обращался открытым письмом к Путину.
Понимаю, что он такие вещи не читает. Это аннексия. Откровенная,
циничная, наглая.
2. Судьба крымских татар: они жалуются на нарушение своих
прав. Существует ли опасность повторения исхода крымских татар с
полуострова?
Не знаю, в какой форме это может быть, но касается оно не только
татар. Так или иначе Крым будет возращен Украине, но, если будут
вытесняться из территории Крыма украинцы, те, кто хочет быть с Украиной,
в том числе крымские татары, тогда на их место будут заселяться люди из
нынешней Российской Федерации и проблема будет набирать новые
сложности. Здесь важным фактором становится время. Мы должны
спешить с необходимыми переменами у себя.
3. Россия принесла Крыму потерю туристов, инвестиций,
санкции, изоляцию. Существует ли перспектива недовольства населения
и смены настроений в связи с финансовыми проблемами?
Это тема, скорее, не совсем России. Это предмет беспокойства и для
Украины. Мы должны у нас сделать жизнь значительно лучше во всех
отношениях (с точки зрения защиты прав человека, демократии,
благополучия и тд.), чтобы это было примером для крымчан. Меня сегодня
меньше интересуют проблемы туризма и прочего в Крыму. Важно, какие мы
здесь делаем преобразования и насколько они могут быть привлекательными
для другой стороны – для Российской Федерации, для ее жителей, но в
первую очередь для крымчан – граждан c юридически украинской
территории.
4. Президент Путин в годовщину событий в Крыму признал, что
российские войска находились на полуострове, причем задолго до смены
местной власти. Как вы это оцениваете?
В то время, когда там все происходило, президент России говорил
«мы к этому отношения не имеем, это волеизъявление людей». А сегодня он
говорит, что лично руководил, скажем так: операцией. Выходит один раз
он врал, а другой раз говорил вроде бы правду. Если человек врал один
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раз, значит, ему верить нельзя. Это выглядит дурно, во всяком случае не
так привлекательно, как кажется ныне российскому обывателю.
5. Возможен ли в Крыму новый референдум? И если да, то Ваш
прогноз по итогам.
Думаю, что в ближайшее время референдума там не допустят, это
первое. Сегодня он мало что изменит. Да и общественным мнением можно
манипулировать. У российской пропаганды опыт колоссальный, киселёвы
там – важный элемент государственной политики. Время придет, тогда
можно будет говорить о референдуме.

23.03.15
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Ніхто за нас цього не зробить
(з інтерв’ю «Обозревателю»)
− Сьогодні в Україні дуже складна ситуація. Вас давно не було на
телебаченні, в пресі. Чи правильно діє нинішня влада, чи могли б Ви
щось порадити її представникам?
Не буду вдавати із себе порадника. Мої міркування можна трактувати
по-різному. Хтось скористався б ними як критикою влади. А сьогодні це
робити не слід. Занадто тривожні обставини. В такий час потрібна
стабільність управління. Тому я готовий відповісти на запитання,
висловлюючи своє бачення того, що є і що, на мій погляд, варто було б
зробити. Не в докір владі і не для її підтримки. Просто думаю так.
Загалом мої міркування випливають з моєї політичної сутності як
соціаліста. Оскільки ж погляди мої не змінювались, а владі вони не до
вподоби, то я і не запрошуюсь на «незалежне» TV. Так було при Ющенку,
так при Януковичу. З тієї ж причини, мабуть, і тепер.
− Болюча для всіх тема – війна. Як бути? Світ стурбований, але ж
гинуть наші люди! В чому вихід тепер і на майбутнє?
Давайте розглянемо місце України в геополітичному просторі.
Ситуація в Україні, стан її економіки, особливості державного
управління, розвиток демократії тощо. не можуть бути осторонь зовнішнього
світу. Більше того, ця ситуація впливатиме на напрямки, форми та
інтенсивність взаємодії у світі, на роль України у міжнародному середовищі.
Але сьогоднішня реальність диктує Україні її нейтральний позаблоковий
статус при визнанні його РБ ООН. При визнані і гарантіях. Можна
скептично до того ставитись, приводячи за приклад Будапештський документ
про гарантії без’ядерного статусу України, але в нас немає вагомих
аргументів для самозахисту, ми слабка, відстала, пограбована «своїми»
країна, що опинилась на полі протистояння інтересів Заходу і Сходу (США,
Європи і Росії). В інтересах світу було би збереження дистанції між
суб’єктами протистояння. Знищення української державності внаслідок,
зокрема, небажаного розвитку військового конфлікту чи входження (умовно,
бо це не так просто) України до НАТО зближувало би територіально
сторони протистояння, несло тим самим постійну загрозу миру і безпеці.
Це було би для Росії дзеркальним відображенням часу, коли ракети СРСР
були розміщені на Кубі. Тоді у керівників супердержав вистачило розуму
зробити крок назад. Пройшло півстоліття. Багато чого змінилося. Бачимо, що
ні Росія щодо Заходу, ні Захід щодо Росії не можуть вживати ефективних
заходів впливу, відстоюючи власні чи більш масштабні інтереси, а
міжнародні інститути (ООН, ОБСЄ, РЄ тощо) так само безпомічні тоді, коли
ситуація в якомусь регіоні виходить за межі міжнародного права. Війна на
сході України це переконливо демонструє. Наша планета невелика, але
територія України достатня для розведення конкурентів на прийнятну,
принаймні на сьогодні, відстань.
Зрозуміло, що така перспектива потребує серйозної дипломатичної і
юридично-правової підготовки, але вона конструктивна щодо інтересів
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міжнародного співтовариства. Це мало би стати предметом попередніх (але
невідкладних) консультацій на міжнародному рівні.
Зрозуміло також, що пропагування цієї перспективи – ризик для
благополуччя влади. Але ми всі маємо вибирати між, з одного боку,
войовничою риторикою тих, хто тримається або чіпляється за важелі влади і,
з іншого боку, реальними речами: державністю, життям людей, їхнім
завтрашнім днем. «Смерть ворогам!», «Герої не вмирають!» звучить
заклично (інколи за змістом вірно), але голови під кулі підставляють частіше
не ті, хто подібні гасла проголошує. Хоч і не в тому, найперше, справа. Гине
продуктивна частина суспільства, кращі представники етносу, його
генофонд. В додаток до трудової еміграції це може поставити під загрозу
існування держави, її народу.
− Тепер чути нарікання на те, що влада прикривається війною,
жебрає у закордоння, замість того, щоб зайнятися реформами.
Такі претензії звучать. А реформи, їх суть і масштаби розглядаються
по-різному. Вважаю, що паралельно із зусиллями для припинення безглуздої
бойні треба визначитись щодо стратегії розвитку країни і починати цю
стратегію втілювати в реформах. При цьому слід відверто зізнатися собі (і
кожному громадянину, і владцям, і політикам): країна продовжує
деградувати, на вибраному нею (хоч не вона це вибирала) шляху для неї і
для всього майже народу перспективи ніякої немає. Немає і для тих, хто
на розтранжируванні багатств і потенціалу України став супербагатим. Не всі
серед таких, сподіваюсь, вибрали собі «запасну» батьківщину, та й навіть
тим, хто це зробив, не варто нехтувати можливістю збільшувати свої
капітали, але не за рахунок злочинних схем, а можливостями чесного,
скажемо так, бізнесу.
Ясно, що у вибраній стратегії на перше місце вийде економіка.
Сьогодні вона не має жодних ознак так званого народно-господарського
комплексу. Джерела економічної активності розрізнені, ситуативно
зорієнтовані на зовнішній ринок і одержання напівкримінального доходу.
Вони лиш опосередковано (і «між іншим») беруть участь у задоволенні
суспільних потреб: зайнятості, доходах працюючих, бюджету, соціальних
гарантій, в обороні країни. За роки незалежності влада навіть не намагалась
звести в одному напрямку інтереси власників цих джерел. Прикладів такої
дезінтеграції важко знайти в світовій практиці. Скоріше неможливо знайти. В
результаті маємо уламки економіки.
Поки що не відомо, чи здатна сьогоднішня влада на необхідний
поворот, але перед людьми, прізвища яких прикрашають списки «Форбса»
треба поставити завдання (і простимулювати його) щодо інвестування
української економіки. Перед тим визначивши напрямки і обсяги інвестицій,
наслідки їх освоєння для врахування згаданих і незгаданих потреб, для
створення, повторюю, економіки України. Ці, по-своєму талановиті, люди
повинні зрозуміти, що роль грифів* над останками народно-господарського
комплексу для них і принизлива, і безперспективна, і вона не безкінечна.
____________________________

* великий птах, що живиться падаллю.
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− Тобто, інвестора для перетворень треба шукати не десь, а у нас?
Звичайно, адже інвестиційний потенціал, який є у згаданих людей – це
результат, забезпечений працею українців. Цей капітал перш за все повинен і
обертатися тут, навіть залишаючись (так уже є) їхньою власністю. А ще –
Україна не зможе успішно розвиватись без принципового вирішення питання
про використання її природних багатств. Конституцією вони визначені як
право власності українського народу. Яким чином це право підтверджується
на практиці? Ніяк не підтверджується. Отже, Конституція в цій частині грубо
порушується, така ситуація далі тривати не може. Вода, пісок, ліс, граніт, газ
і все інше не повинні безмірно збагачувати одних за рахунок визискування
населення. Воно, наприклад, платить за газ ціну, встановлену в Росії (кимось
погоджену в Україні), так само і за газ, добутий на Сумщині чи Полтавщині,
причому в загальному об’ємі його споживання на території держави
більшість іде на приватні хімічні та металургійні підприємства. Там
комунальними виплатами населення зменшуються затрати на продукцію і
приватник за рахунок цього нарощує величезний капітал. Капітал за
рахунок озлиднення населення - така соціально-економічна природа
збагачення одиниць за рахунок мільйонів. Але це одна сторона проблеми.
Інша зв’язана з видобуванням газу в Україні. Якщо ціна його висока, а газ, за
Конституцією, власність народу, то чому це несе людям збитки? Що з цієї
вартості має місцевий і державний бюджет, держава чи місцеві органи влади
як розпорядники (теж за Конституцією) багатства народу?
Те ж саме можна сказати про використання всіх природних ресурсів,
приміром, питної води. Якщо за радянських часів 20-копійчана пляшка
мінеральної давала близько 18 коп. до бюджету, то скільки дає сьогоднішня,
в десятки разів дорожча? Можна сказати, не дає нічого. Але ж це порушення
і закону, і звичайної логіки господарювання. За таких умов ми ніколи не
матимемо нормальної медицини, освіти, соціального забезпечення.
Заморожування зарплат, фактичне оподаткування пенсій (?!) не виручать
потреби бюджету. Якщо ринкові стосунки будуються на відвертому
обкраданні населення, то це не ринок – це кримінал з боку держави.
Як регулювати подібні відносини – рецептів розробляти не треба.
Вони давно відомі і давно в інших країнах застосовуються. Очевидно, треба
«чужому научатись», заодно придивляючись до причин такої організації
відносин. В чому вони? В тому, що правила, точніше: «поняття»
запроваджуються тими, хто збагачується. Запроваджуються легко, бо їх
розробники, тобто, бізнесмени, і є владою. Такого зрощення бізнесу і
влади, як в Україні, у світі, переконаний, знайти не вдасться.
Цю несправедливість добре бачить чиновний апарат, правоохоронці,
судді…, – ті, хто в очах людини є уособленням державної влади. Така
несправедливість створює великі обсяги відносно вільних грошей, які
привласнюються тими, хто впливає на застосування створених правил. В цих
умовах побороти корупцію неможливо, бо вона опирається на грошову
масу, що відносно легко далася її розпорядникам, тому нею не шкода
поділитися з «ким слід».
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− Останнім часом дещо притишене звучання тези про
унікальність України як найбагатшої у світі своїми чорноземами. Чи
втомилися пропагандисти цієї істини, чи причина в самому сільському
господарстві?
Земельне багатство залишилося, хоч і збідніле. Але ним треба з
розумом розпорядитися, не тішитись показниками валового збору врожаю,
бо, по-перше, це приємність для власників, а не для держави чи місцевих
громад, а, по-друге, чим іще, крім рослинництва (йдеться про зернові,
експортновигідні монокультури: соняшник, кукурудза, соя, рапс) можна
похвалитися?
В створенні збалансованої економіки надзвичайно важливу,
консолідуючу функцію має виконувати сільське господарство,
агропромисловий комплекс. В Україні пропущений момент для
реформування чи не найважливішого сектора економіки, котрий ще недавно,
при надзвичайно потужній і багатопрофільній промисловості давав зверх
40% ВВП. Село на власній основі піднятись уже не здатне. Гіркі наслідки
ще відгукнуться, бо йдеться загалом про підрив державності в багатьох
складових: продуктивні сили, культура, мова, традиції, демографія… Тим,
хто довів село до краху (другому президенту, кільком псевдовченим,
урядовцям і політикам), корисно було б поїздити гуртом (чи повозити їх) по
селах, щоб зустрічаючись з тими, хто там залишився, похвалитися, мовляв,
ми принесли вам щасливе нинішнє життя, шануйте нас, героїв…
Не їдуть, мовчать, їм ближче зарубіжжя. Сьогодні відбувається
цілеспрямоване виснаження, власне, знищення землі, найбільшого
багатства України. Не варто прикриватися цифрами, порівняльним аналізом
тощо. Все це – арифметика і пропаганда. Але земля потребує органічних
добрив, які ніякою хімією замінити не можна. Це не пропагандистські
аргументи, а вимога природи. Де ж взяти ці добрива, коли за роки
незалежності в Україні скоротилося поголів’я великої рогатої худоби з 25
млн. до 0,5 млн.? (Індивідуальний сектор враховувати не слід, він теж
скоротився і забезпечує потреби городів. Не більш.) Про молоко і м'ясо не
згадую. Україна імпортує молочну продукцію (навіть цукор) з бідних земель
Білорусі!
Якщо влада не лаштується емігрувати, їй треба було б справді
зайнятися реформою АПК, бо запас родючості української землі тане
катастрофічно. І шлях вирішення проблеми відомий – поєднання
рослинництва з тваринництвом і переробкою, тобто поглиблення технології,
що веде за собою тисячі тисяч робочих місць, порятунок сільської
поселенської мережі. Як це зробити – берімо досвід країн ЄС, якщо свій
знищили.
− Але ж є перспектива входження в ЄС. В європейській сім’ї
легше буде з усіма проблемами, чи не так?
Ким ми увійдемо в ЄС? Чи готові до того? Візьмемо тільки одне
питання, котре, однак, стосується майже всіх громадян.
Україна підписала угоду з ЄС. Важливий політичний крок. Але ж
адаптуватися слід до Європи в усіх компонентах внутрішнього життя. Один з
них – ціна, вартість праці в Україні. В собівартості продукції вона займає
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частку в кілька разів нижчу, ніж у європейських країнах. Іншими словами, за
рахунок малої частки зарплати в собівартості товару, його власник одержує
несумірний доход. Це відкрита форма експлуатації трудящих. Посилання
на збереження співвідношення між собівартістю продукції і часткою в ній
заробітної плати, як це було в радянські часи – аргумент нечесний. Низька
вартість робочої сили в той період значною мірою компенсувались
соціальними фондами. Працівник не тратився на медицину, освіту, недорого
платив за комунальні послуги, мав змогу скористатися дешевою путівкою,
їздити за копійки в громадському транспорті, купувати бензин за 6 коп.
Тепер той же бензин у сотні разів дорожчий, всі послуги платні (і за
європейськими мірками), а зарплата, її частка в собівартості продукції
залишилася попередньою. Це відверте визискування людей, виштовхування
їх за межі держави в пошуках оплачуваної роботи.
Безперечно, перехід на європейські співвідношення складний, не
одномоментний. Але залишати все, як є сьогодні, означає ставити хрест на
власній економіці.
Перелік проблем можна продовжувати. У нас наука і культура стали
пасинками. Високі технології, освоєння ноу-хау у виробництві без
підтримки держави, без стратегічного орієнтиру – утопія. Вчених і їхні
напрацювання розбирають по світу. В усіх провідних зарубіжних фірмах є
наші земляки. Не всі вони повернуться додому, цю фразу можна
перебудувати точніше. Не хочу, бо прикро. Адже є ще унікальні розробки в
біохімії, фармації, металознавстві, збереженні енергії, захисті довкілля… Хто
цим опікується в державі? Війна заважає? Правда, але війна з прогресом йде,
здається вже більше 20-ти років.
− Чи є якась проблема, взявшись за яку, можна, як говорив
класик, витягти всю низку проблем?
Є. Нам треба змінити і державу, і людину. Це пов’язані завдання.
Зміна держави, в даному випадку, означає зміну системи влади,
запровадження такої системи, при якій люди вважали б владу (отже,
державу) своєю. Сьогодні вони антагоністи. Заклики «Любіть Україну!»
хороші, для багатьох вони зайві, бо любов не формується закликами. Але,
коли під словом «Україна» людина розуміє «держава», то мимоволі шукає
відповідь: «За що? За що любити?» Тільки тому, що це твоє рідне, що тут
твої коріння, рідні могили? Твоя історія – славна і не завжди? Цього мало, не
випадково переважна частина молодих людей бачить свою перспективу в
еміграції. А це вже страшно.
Світова практика переконує: система влади і рівень добробуту
людей (разом зі станом їхніх прав і свобод) – речі нерозривні. В Україні
життя погане, бо система влади недолуга. Вона успадкувала порядок, при
якому держава відповідала за все і вся. Інколи це було позитивом, інколи –
ні. Але поєднання централізованого адміністрування з ринковими
взаєминами приводить до плачевного результату.
Вже багато років перед виборами в різних телешоу пропагується
потреба зміни системи влади, розпочинаючи зі зміни виборчого
законодавства, перегляду низки норм Конституції. Після виборів прибічники
454

реформ забувають про свої наміри, бо адміністрування зручне для того, хто
його здійснює (до того ж, воно нікому не підконтрольне). Зручне воно і для
парламенту, бо в таких умовах депутат ні за що, по суті, не відповідає. І хоч
два Майдани уже намагалися розбудити заколисаних у безвідповідальності
політиків, спонтанно піднімаючи на щит тему системи влади, зустрічного
ентузіазму від влади не спостерігається.
Є тисячі разів перевірений порядок – розв’язувати проблему
потрібно, починаючи із загального, з принципу, а потім братися за деталі.
Таким загальним для системи влади є зміст Конституції України. Її треба
відредагувати так, як того вимагає життя, як пропонує практика успішних
країн. В загальному вигляді це означає європейську модель влади:
парламентсько-президентська форма правління, справді демократичні
вибори, розвинуте спроможне самоврядування, незалежне, але прозоре
судочинство, підконтрольність і підзвітність ланок влади суспільству.
Щоб не повторювати сказаного багато разів раніше, нагадаю, що така
редакція чинної Конституції підготована кращими фахівцями у цій галузі під
науковим супроводом інституту держави і права. У жовтні позаминулого
року цей проект опублікований у газеті «Юридичний вісник». На тому все й
закінчилося. Владні кола і провладні політичні кола вдають, що це їх не
стосується, натомість з’являються різні проекти часткових змін, вони
викликають мляві суперечки в парламенті, зрідка про них згадують на
телешоу. Всі розуміють, що реально зміни до Конституції вносити складно
(така процедура) та й сумнівно, бо йдеться про Основний закон, в якому всі
норми взаємозв’язані, до них ставитись слід обережно, розглядати в
комплексі. Власне, спостерігається імітація реформи. Про людське, в тому
числі зарубіжне, око.
Здається, забуто про політичну частину угоди з ЄС, де потреба
реформи підтверджена. В Мінській угоді про неї (вже як про зобов’язання
України) сказано теж, а вибраний владою спосіб реалізації не дозволяє
своєчасно здійснити зміни навіть часткові, пропоновані в нових ініціативах.
Другого дня після Мінської угоди я звернувся з листом до Президента
з приводу змін, пропонуючи використати референдум за народною
ініціативою, щоб зробити все правильно, не розтягуючи в часі, ефективно. І
так, щоб згодом не дозволяти в зміст Конституції втручатися всім, кому
заманеться. З АП одержано відповідь, з якої мені неважко здогадатись, що П.
Порошенко про зміст листа непоінформований. Загальний зміст відповіді:
референдум щодо зміни редакції неможливий, бо… неможливий. І ст. 5
Конституції щодо виняткового права українського народу визначатися з
конституційним порядком нібито ні до чого.
Через певний час парламент зайнявся законом про особливості влади
на тимчасово окупованих територіях. Дискусія гаряча, суперечок багато, але,
тверезо оцінюючи зміст закону, неважко зрозуміти, що застосувати його не
вдасться. Маю підстави це стверджувати, але схоже, що і розробники
проекту це знають. Тоді йдеться про тимчасове формальне рішення як
прикриття інших, можливо, потрібних, дій. Нескладно помітити, що
ухвалення такого закону не збігається з конституційними нормами, бо влада
в країні повинна мати однакові форми на всій території.
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Ця потреба враховується при комплексному ухваленні змін до чинної
Конституції. Збільшені (і гарантовані) повноваження органів місцевого
самоврядування повинні бути однаковими по всій території країни.
Скоріш за все, на певних територіях до місцевої влади пройдуть і ті, хто
тепер «захищає руський мир». Нехай. Але свою агітацію вони вестимуть не
автоматами, а тим, чим зобов’язана займатись місцева влада: зайнятість,
благоустрій, школи, лікарні, хліб, водопостачання… Виборці швидко
розберуться, хто чого вартий, наступним разом помилки не зроблять.
Я згадую лише ключові, на мій погляд, складові нинішньої непростої
ситуації. Вони, однак, потребують ретельного опрацювання владою, як
компоненти єдиного цілого. Стисло їх повторимо:
• припинити безглузду бойню, визначитись із статусом країни,
який був би вигідним Україні і прийнятний світовій спільноті;
• забезпечити закономірне використання інвестицій, створених
працею народу, на благо народу і держави. Капітали не треба ховати в
офшорах;
• природні багатства як власність народу повинні працювати на
державу і народ, переглянути порядок використання і розпорядження газом,
вугіллям, водою, лісом…;
• зберегти землю як неоціненний ресурс, зберегти її родючість. Це
можна зробити тільки повним реформуванням аграрних відносин за
прикладом європейських країн (наприклад, Голландії), припинити
«жирування» на землі магнатів-тимчасовців, діяльність яких остаточно
знищує село, отже – державу;
• змінити систему влади, що рівнозначно зміні політичної системи.
Ухвалити референдумом відредаговану чинну Конституцію. На її основі
змінити низку законів (про місцеве самоврядування, про бюджетну систему,
про систему оподаткування, про вибори з відкритими списками тощо).
Головна мета – створити умови для перетворення людини в
громадянина. Тільки це дозволить розправитись з корупцією, іншими
болячками суспільного життя, розмежувати бізнес із владою, розбудити
ініціативу кожного, сприяти появі довіри людей до влади і держави.
Все це треба робити без поспіху, але швидко, продумано, в комплексі.
Тоді буде успіх. Наш успіх, бо він від нас і залежить. Бо ніхто за нас цього не
зробить.

27.03.15
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Недавно автори з Івано-Франківського університету Ярослав Мельник
та Наталія Криворучко подарували мені свою книгу «Пролегомени до
українського дискурсу». Маючи звичку читати дароване, зробив це з
приємністю, бо чимало з прочитаного перегукується з моїми міркуваннями.
Висловлюю їх у дещо нестандартний спосіб, як лист до авторів.
О. Мороз
Шановні Ярославе Григоровичу та Наталіє Володимирівно!
Із щирим зацікавленням прочитав вашу працю. В ній ви змогли в
комплексі проаналізувати низку тем, які нібито не торкаються безпосередньо
економіки, політики, соціальної сфери – того, що вважається державним
життям, а торкнулися власне людини, на якій відбивається все те, що є в
суспільстві, і яка теж є причиною суспільного стану. Саме так, в комплексі,
мені здається, у нас ніхто ці проблеми не розглядав.
Хотів би поділитися враженнями як користувач одержаною
інформацією. Свої міркування я залишив на сторінках книги, і, не вважаючи
себе фахівцем у порушених темах, зішлюсь на перші емоції, вони,
сподіваюсь, точніше відбивають сприйняття прочитаного. Можливо, це буде
корисним як фрагмент пропонованої вами полеміки. Однак, ще раз
підкреслю, що робота ваша цінна, потрібна, зроблена кваліфіковано.
В «передмові» та інших главах, мені здалося, варто було б спробувати
знайти (якщо це можна) закономірності зв’язку об’єктивного і
суб’єктивного в суспільному житті. На мій, значною мірою
матеріалістичний, погляд, першопричиною суспільних процесів є
суб’єктивна дія, хоч у своєму розвитку вона згодом набуває об’єктивних
ознак і на відповідному етапі може розглядатися як данність. Тому, і
аналізуючи процеси, і, особливо, впливаючи на них, треба мати на увазі
первинність суб’єктивного, що в реальному житті означає відповідальність
того (чи тих), під чиїм впливом відбувається розвиток.
Також слід враховувати, що деякі фактори можуть спотворювати всі
аспекти суспільного життя до неможливості їх вірно оцінити. Таким
фактором у «передмові» та інших розділах згадується корупція. В наступних
своїх дослідженнях (думаю, вони будуть) зверніть увагу на те, що однією з
головних причин наявності корупції в Україні є існуюча СИСТЕМА
влади і що для розвитку суспільства (прогресивного чи регресивного)
корупція – явище суб’єктивне за природою – виступає об’єктивністю з
величезним впливом на всі взаємини в суспільстві*.
Главу «Міф та псевдоміф і політичний дискурс» ви супроводжуєте
епіграфом «Міф творить державу». Напевне, у цьому контексті нам усім не
вистачає тлумачень слова «міф», бо в його безпосередньому значенні воно не
достатньо точне, бо в цьому випадку міф використовується як обґрунтування
ідеї. Інша річ – ідея реальна чи ні, її втілення успішне чи ні, зміст
виправданий чи надуманий. В цьому сенсі щодо України, її нинішнього
__________________________

* Надсилаю вам дещо з своїх матеріалів на цю тему.
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стану дослідження можна вести до безкінечності. Але якби їх зосередити
довкола проблеми умов для перетворення людини в громадянина, можна
було б вийти на цікаві узагальнення. Як на мене, ми вийшли б знову на
потребу демократичної системи влади.
Ризикованим, однак, здається в філософічних, здебільше, міркуваннях
приводити конкретні прізвища, бо часто (або у більшості випадків) міф з
часом переростає в антиміф у своєму вузькому значенні. Аналізуючи різні
типи міфів, не слід, гадаю, на цій підставі робити висновок про
«…неготовність України до саморозвитку…» Цей висновок не варто
відносити до держави. У світі вистачає прикладів, коли в різні часи цілком
аргументована «неготовність» виявлялася…міфом (Індонезія, острів Борнео,
Японія, Китай…) Іншими словами, ситуація з владою (відносно
суб’єктивна річ) не повинна абсолютно накладатись на річ об’єктивну –
державу. Хоч, ясно, це вже буде стосуватись влади, конкретики, що ближче
до політики і далі від філософії.
І в цьому, і в інших розділах мені здалося, що ви надмірно посилалися
на аргументи з радянських часів. Це вузько політизує виклад, знижує його
цінність, бо такі аргументи в Україні забалакані, страждають поверховістю,
інколи спекулятивністю. Для вашої праці це зайве, та й сучасність дає нам
досить аргументів для аналізу. Проте вважаю незаперечним висновок про
неспроможність створити міф…креативну міфологему як імпульс до
самотворення. Приходжу навіть до пропозиції вважати міф правильно (або
неправильно) сформульованою перспективою. Саме тому абсолютно згідний
з вами, що феномен міфу як відображення способу моделювання держави
має бути не предметом балаканини дилетантів, а полем скрупульозних
розвідок висококваліфікованих фахівців.
Дуже цікавим вважаю розділ «Неправда (обман) як компонент
політичного дискурсу». І хоч не зовсім точно, як мені здається, використано
приклад «касетного скандалу» (це не ознака політичного процесу, це
звичайний кримінал, що стосується конкретних владців), класифікація
термінів, їх місце в державному житті, співвідношення прозорості і
закритості тощо допомагають читачу розібратись у значимих речах.
Події останнього часу і їх інформаційний супровід дають великий
масив фактів для аналізу у вибраному вами руслі. Досить розглянути чергові
інформаційні випуски TV про події на Донбасі. Інколи здається, що їх можна
використати як розвідувальні дані для ворога, іноді – як приклад
дезінформації, а ще – як зразок непрофесійної пропаганди. Не критикуючи
журналістів, їм робити свою справу складно, скажу, що ситуація та її
висвітлення переконує: ефективне управління вимагає, щоб кожен
кваліфіковано і відповідально займався своєю справою у відповідних
межах. Тоді не виникатиме претензій щодо прозорості, відкритості в міру,
критерії якої визначаються інтересами суспільства та держави.
Глибоко розроблена тема політичної девіації. Слушні відсилки на
позиції Я. Гілінського (джерелом девіації [роздвоєння, відхилення від
загальновизнаних норм] є наявність соціальної нерівності), Смейзлера
(суб’єктом політичної девіації виступає політична еліта), А. Камінські (про
потребу створення механізму контролю в інтересах народу), М. Примуша.
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Під висновком останнього міг би підписатися кожен, хто справді цікавиться
політикою. Цитую: «…політичний процес в Україні перебуває в стадії
стагнації, для якої характерні слабке представництво інтересів, сумнівна
легітимність виборів, низький рівень політичної участі, який не виходить за
межі голосування, поширення патрон–клієнтарних* зв’язків, порушення
законів посадовими особами держави, відсутність довіри суспільства до
державних інститутів та низька ефективність держави»…
Зроблена вами класифікація джерел соціально-політичних девіацій
охоплює весь перелік проблем України, котрі мали би стати складовими
програми перемін у державі, предметом турботи партій, громадських
організацій, влади загалом. Візьмемо одне із джерел, сутність якого добре
відчувають люди, навіть далекі від політики, - спекулятивні процеси над
штучно створеними проблемами та загострення маловартісних питань,
введення їх у ранг політактуальних (ажіотаж довкола острова Тузла, мовні
питання, створення козацьких полків…) Додам від себе: доставка
«дефіцитних» ліків, скасування депутатської недоторканності, демонстрація
процедур арештів посадовців, акцентування (без реагування) на фактах
зловживань окремих олігархів, пропаганда реформ, які люди бачать тільки в
негативних для себе наслідках…
Погоджуюсь з міркуванням авторів щодо потреби наукової розробки
проблеми девіації, боротьби з нею і на вітчизняному рівні, і в цілому світі.
Цілком виправданою вважаю вашу увагу до проблеми екології, з
акцентом до екології людини. Щоб не повторювати відомі сентенції «або
зміниться людина, або зникне з лиця землі» в їх абсолютній істинності, радив
би, однак, в наступному розвитку цієї теми зосередитися не так на
констатації проблеми, як на завданнях для всіх і кожного (!), щоб її
розв’язати. Беручи участь в обговоренні цієї проблеми на різного рівня (і
міжнародного теж) форумах, зробив для себе кілька висновків. Сподіваюсь,
ви їх підтримаєте.
По-перше, міжнародні інституції (ООН, ОБСЄ, РЄ та інші),
розглядаючи питання екології, повинні приймати імперативні, обов’язкові
до виконання рішення і знайти способи примусу суб’єктів міжнародного
співтовариства до виконання цих рішень, оскільки йдеться про
збереження життя на Землі.
По-друге, екологія вимагає в країні справжньої демократії і
соціальної справедливості, в цьому напрямку – по суті соціалістичному, і
має розвиватись країна, цивілізація. Альтернативи такому напрямку немає.
По-третє, всі складові державного життя повинні першочергово
враховувати потреби захисту довкілля. Так, щоб в сукупності політика,
економіка, соціальна і духовна сфери, державна влада і самоврядні структури
були зорієнтовані на потребу людини – жити в екологічно здоровому
середовищі.
По-четверте, екологія – проблема не стільки держави, скільки
КОЖНОГО. Не робити довкілля чистішим, а не допускати його
забруднення. В цьому сенсі в Україні роботи непочатий край. Ми, ніхто
___________________

* зв’язки підпорядкованості, залежності, на зразок «начальству видніше».
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інший, перетворюємо обітованний край – Україну в смітник, звалище
непотребу (подивіться на двори, околиці, ліси і лісосмуги, береги
водоймищ…). Це наше ЛИЦЕ. Ніхто за нас не зробить його пристойнішим.
Епіграф до теми, що стосується феномену громадянина в контексті
еволюції соціально-політичних систем майже дослівно повторює сказане
моїми однопартійцями давно: «Титанічну працю докласти потрібно та час,
щоб населення перетворити у суспільство». «У народ, а людину – у
громадянина», – додамо слушно.
У розділі є необхідна класифікація категорій, приведені міркування
древніх і сучасників, зроблено цікавий аналіз і узагальнення. На що би варто
було звернути акценти?
В тому, що існує проблема громадянина як особи, котра ідентифікує
себе з країною, її справами, заперечень немає. Це факт. Але першопричина
його не в радянському минулому, а в нас самих. В «радянському типі
мислення», який нібито треба долати, було більше «громадянськості», ніж у
типі сучасного «патріотизму» (беру в лапки, бо годилося б писати
«псевдопатріотизму»). Окрім того, вже ціле покоління, або і два покоління не
зазнали впливу «радянського», тому треба розглядати фактори, що
стосуються нас сучасних. (Недавно був у Литві, нашій посестрі з
пострадянського простору. З точки зору «громадянства», вони нас
випереджають, а старт то був одночасним. Отже, причина не в минулому.)
Не зовсім коректною вважаю думку про те, що держава має
формувати з людини громадянина «якісного типу мислення».
Вплив держави, певна річ, є, але ключ до вирішення проблеми зміни
людини і населення, ще раз підкреслю, в системі влади і розвитку
справжнього самоврядування. Переконаний, стан демократії, її наявність на
практиці, в усіх стосунках між людьми, людиною і громадою, людиною і
владою (і навпаки) ВИЗНАЧАЮТЬ СТАТУС ІНДИВІДА і статус нашої
спільноти. Є демократія або нема, є громадянин і народ, або один і
(вибачте, не мій лексикон) – «біомаса». Поки таких умов немає, держава не
створить
«першоутворюючих
цеглин»
–
толерантність,
довіру,
ініціативність».
Добре, що серед опрацьованих питань ви не оминули увагою
гендерну політику. Принаймні приведені в розділі статистичні дані про роль
і місце жінок в Україні та інших країнах викликають потребу їх уважно
розглянути. Про інші нюанси говорити не варто, вони давно опрацьовані у
світі. Погодитись треба із авторами, що, по великому рахунку, конфронтації
між чоловічою і жіночою статтю в процесі політичних дискусій через статеву
співналежність не існує. Причина дискусій в політичних, ідейних,
меркантильних міркуваннях. В українській сучасності – бізнесовополітичних міркуваннях. Якраз тому персональний приклад з книги
невдалий, не можна до високого міфу Жанни д’Арк тулити недостойних.
Так мені здається.
Нині чимало представників творчої інтелігенції в своїх публікаціях
звертаються до еліти, висловлюючи своє ставлення до цієї невеликої частки
суспільства. Мотивація такої уваги зрозуміла – вплив еліти не
відчувається. А що є за словом «еліта» чи «інтелігенція» в сучасній Україні?
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Цій темі у книжці присвячено окремий розділ. Насправді тема достойна
окремого дослідження, можливо, це згодом і станеться. Але, як бачимо,
сьогодні ця тема злободенна, бо дефіцит впливу еліти відчутний
повсякчас, відбувається десакралізація еліти. Причину того точно назвав
чеський філософ Маріан Кішш, добре що його висновок автори привели:
«…нині ми опинились у другій фазі приватизації – приватизації політики.
Приватизаційна олігархія, в руках якої зосереджується економічна міць,
намагається усіма способами знищити перешкоди, якими для їхніх інтересів
є демократична політика і демократичні рішення. Маргіналізація
демократичних еліт є природним супутнім явищем олігархізації
суспільства». Якщо так говорить чех, то що би варто сказати українцю?
Автори змушені визнавати, що в сучасному світі (уточню: в
українському сучасному світі) еліта набрала форми суспільної патології.
Паразитування та накопичення матеріальних ресурсів, гра за «власними
правилами» стали сутністю державної верхівки. Загалом можна погодитись з
можливістю говорити, що політична верхівка може називатись не інакше
як політичним угрупованням, квазіелітарною групою.
Дозволю собі зробити деякі ремарки. Еліта з необхідними ознаками
(високий рівень інтелекту і філософське бачення процесів, широкий
світогляд з баченням перспектив для суспільства і держави, компетенція,
духовне багатство, висока мораль, почуття власної відповідальності за стан
справ у країні) – гострий дефіцит в сучасній Україні. Думаю, що акцент в бік
правлячої верхівки як еліти, в роботі Я. Мельника і Н. Криворучко
випадковий. В різні часи, як правило, правляча верхівка до еліти не
відносилась. (Не пригадую хто із мудрих вважав бажаною державу, в котрій
правитимуть філософи. Віки минають, а побажання залишається
нездійсненним.) Не маючи владних повноважень, скажімо, в радянський
період, були люди, і їх усі знали, авторитет яких мав дієве значення для
суспільства і для влади. Пригадаймо: Гончар, Амосов, Лєбедєв, Глушков,
Б.Олійник, Гіталов, Сухомлинський… Називаю «навскид». Кого сьогодні
можна поставити в подібний ряд?
Відсутність високого прикладу і впливу веде до пониження
загального інтелектуального рівня суспільства. На вакантний простір в усіх
сферах пролазить сірість, вона нахабна, криклива, безцеремонна. Вона
скуповує наукові звання (скільки в нас докторів науки в економіці,
юриспруденції, політології, докторів без пристойної середньої освіти?). Вона
орієнтує обивателя, особливо молодь на сурогати цінностей, дискредитуючи
цінності справжні. Хіба не зіштовхуємось ми щодня з телевізійною або
вуличною рекламою, де спочатку звучить щось величне, горде, піднесене…,
а закінчується пивом, горілкою, назвою бізнесової групи чи банку?
Днями зустрічався з членами клубу АН України. Вони…забуті, нікому
не потрібні. Як і письменники, артисти, художники, вокалісти – справжні,
«нерозкручені» митці. Якщо на цих людей немає попиту, значить
суспільство прямує не в той бік.
Необхідний поворот можна здійснити саме через зміну системи влади,
якої, до речі, вимагали обидва Майдани. Система – не панацея, але вона –
шлях до позитивних, вкрай потрібних Україні перемін.
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«Ніщо так не обтяжує та не пригнічує народ і людину, як тривала
невпевненість». Ці слова С. Цвейга взяті за епіграф до розділу «Фактор
стратегії в українських політичних процесах». Місце цього фрагменту і
пояснення причин занепаду України названо у висновках інститутів
соціології та інституту стратегічних досліджень. На їх щастя, владці
науковими висновками не переймаються, бо вони їх не читають. Читали
б, то сумнівно, аби появилося таке: «…напрацювань, здатних чітко показати
стратегічну лінію політики України, зрозумілу для інших держав, на сьогодні
немає… Впродовж років незалежності не було висунуто більш-менш
зваженої, але беззаперечної стратегічної програми розвитку України».
Я би заперечив. Така стратегія пропонувалась, але при існуючій
системі вона не могла стати як ідея «матеріальною силою». Примітивно це
можна пояснити так: злодію стратегія, її наукове обґрунтування зайві. Він
і без того знає, як взяти своє. Держава для нього – тло, середовище для
визискування.
Для появи стратегії важливо здобути найважливішу ланку системних
перетворень – ухвалити змінену до потреб сучасності редакцію чинної
Конституції. Йдеться про європейську модель управління зі справжнім
самоврядуванням, реформованими для того бюджетною і податковою
системами, виборами з відкритими списками, ліквідацією адміністративної
вертикалі, підконтрольністю влади громадянам і громадам. Не зважаючи на
тривалий період боротьби за цю перспективу, вірю в її здійсненність. Не
випадково вже два Майдани спонтанно приходили до висновку про неї.
Автори шукають відповідь і на питання чи є загроза тоталітаризму у
ХХІ столітті? Ясно, що це стосується найперше України, але не лише її.
Складові цієї проблеми приведені в сучасному геополітичному контексті. На
мій погляд, розглядати тоталітаризм як мало не закономірний етап розвитку
державного ладу до демократії не зовсім коректно і з наукової, і тим паче з
практичної точки зору. Так, тоталітаризм характерний і для минулого, і для
сучасної України. Його родові ознаки, типологію та характеристики в роботі
приведені. Можна погодитись, що це режим, якому притаманні політичне,
економічне, ідеологічне панування правлячої еліти (точніше: верхівки, О.М.),
організованої у цілісний бюрократичний партійно-державний апарат
(очолюваний лідером), тотальний контроль над суспільством, втручанням в
усі його сфери з метою здійснення такого контролю. Всі ці ознаки, деякі
фактично, деякі як прагнення правлячої верхівки в Україні, є. Зробити
прагнення дійсністю (щодо контролю, наприклад) неважко в умовах
адміністративної системи, котра і є у нас причиною занепаду країни.
Щоправда, тоталітаризм може мати і приховані форми. В США,
наприклад, стратегія, внутрішня і зовнішня політика опосередковано
залежать від президента, уряду, конгресу. Але над ними є федеральна
резервна система, неафішована структура, яка контролює нервову систему
державного організму (і не лише в США (!)) – систему грошового обігу.
Вона – справжня влада, і її тотальний вплив, і на геополітику особливо,
вирішальний.
Небезпека тоталітаризму полягає в тому, що він позбавляє людину
потреби мислити, втручатись у суспільне життя, політику, бути
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громадянином. За нього все вирішує «начальство», звільняючи людину від
відповідальності за те, що є в державі. Багатьом це, зауважимо, подобається,
так простіше. Раб не завжди зізнається і собі, що він раб.
В роботі згадується про те, що глобалізація є однією з ознак
тоталітаризму. «Як відомо», кажуть автори. Дискусійний підхід.
Співвідношення категорій «тоталітаризм» і «глобалізм» треба всебічно
досліджувати. Як мені здається, це поки що відкрита тема.
Відверто кажучи, серед пролегомен як попередніх пояснень до
української ситуації та її можливих змін, я не сподівався зустріти
психологічну складову – феномен страху. Він справді важливий, автори це
переконливо доводять. Було би, здається, корисним, якби від страху
перекинути ще ланцюжок залежностей до байдужості. Цей феномен дуже
впливовий і відкриває широченне поле факторів, що вкорінили це
психологічне явище. Наслідки того дуже важкі, їх треба нейтралізувати,
змінюючи людину.
Кожен розділ запропонованої роботи розпочинається з кількох або
одного афоризмів, здебільше, гадаю, авторів книги. Є серед них частково
дискусійні, частина з них – безсумнівні, ще частина блискучі, афористичні.
Таким до теми «Риторика та неориторика: проблеми методології» є
висловлювання «Велика небезпека виходить від невігласа, який володіє
словом». Кожен, хто прочитає цей вислів, відразу знайде підтвердження цим
словам в сучасній українській, наприклад, політиці.
Відгук на книгу не може заглиблюватися в науковий аспект проблеми,
в критерії відмінностей між риторикою і неориторикою. Самі автори
перераховують наукові напрямки, які охопила неориторика: лінгвістика,
психологія, семіотика, соціологія і т.д. Не будучи фахівцем в цих напрямках,
не стану щось коментувати. Зішлюсь хіба на принцип відносності, що
стосується різних категорій і дефініцій. Розуміючи, що риторика віддавна
переслідувала мету переконати слухача, треба сподіватись, що неориторика
не омине цю мету, не стане дитинно чистим комунікативним потоком,
толерантним до різних ідеологічних позицій, до співіснування навіть
полярних думок. Це певною мірою ідеалістична характеристика сучасної чи
майбутньої комунікації, як і те, що неориторика може вважатися найвищим
досягненням демократії. Для неориторики є об’єкт – людина, суспільство чи
якась його частина. Зміст комунікативного потоку і методик його створення,
оформлення, донесення мусить враховувати характеристику об’єкта. А він в
сучасній Україні ще довго вимагатиме переконання, інакше йтиметься про
нежиттєві ролі.
Хоч, можливо, я помиляюсь, критично ставлячись до співгромадян
або не знаючи неориторики як інструментарію. В будь-якому разі
застосування інструменту передбачає його потребу, причину. Вона – змінити
людину шляхом переконання. Так мені здається.
Набагато ближчою до проблем сучасної України є проблема
клієнтизму, залежностей між людьми за принципом (вульгарно висловлюсь)
«патрон – раб». Такий тип взаємин має свої причини в Україні. Але
зберігатись він не повинен. Бо, як свідчить соціолог Є. Головаха, «Україна
просувається в напрямку від залишкової радянської системи до феодалізму,
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який характеризується такими рисами, як відтворення президентської
вертикалі за партійною, а то й царсько-феодальною системою…»
Ліки від цієї біди названі раніше, – зміна системи влади. Раб може
стати людиною і громадянином тільки тоді, коли він сам стане впливати на
обставини особистого життя, життя своєї сім’ї, громади, краю, країни. Для
цього потрібні умови. Вони – в демократичній системі влади.
Відверто кажучи, мені здалися застарілі змістом аргументи щодо
«Типології стратегем мислення в контексті державотворчих інтенцій».
Зосередження предмету дослідження до аграрного типу мислення зробили
розвідку… занепадницькою. Можна зрозуміти, що цей тип мислення автори
відносять до всього, вважай, суспільства, відкидаючи не спростовану ніким
тезу про те, що «бытие определяет сознание». Нею все ж корисно керуватись
хоч у якійсь мірі. Світ змінюється стрімко, і, хоч людина відстає у власних
змінах, використовувати базовими погляди, сформовані дійсністю при
М.Драгоманові, В.Липинському, В.Винниченку, не варто. Здається, саме
тому типологізація ознак аграрної моделі мислення грішить недостатньою
об’єктивністю. Навіть перший посил некоректний «…час невблаганно бере
своє, і село, як і відповідний тип мислення [все-таки «бытие…» О. М.],
поступово маргіналізується під впливом індустріалізації і урбанізації». Село
не маргіналізується стосовно потужних, напевно (?), центральних течій. Село
просто знищується як середовище державотворення. І не внаслідок
урбанізації, а внаслідок злодійської і злочинної політики влади. Разом із
селом нищиться і держава. Скажімо, п. 3. «ознак» стосується «обмеження
просторових параметрів» і пояснює, чому аграрне мислення призводить до
«…неможливості мислити глобально, виходячи за межі матеріального». У
аграріїв давно немає обмежуючого фактора – «своєї території» і натяку немає
на «бездумне збирання земель», «накопичення заради накопичень». Люди з
такою типологією мислення відійшли років 70 тому. Накопичення задля
накопичення характеризує загалом логіку капіталіста, є вони і на землі,
тільки значна частина їх не українці і проживають вони не у нас. «Такі
цінності, як мудрість, вишуканість, аристократизм, втрачають свою
актуальність», – пишеться в цьому пункті. А де згадані цінності
зберігаються? І як вони могли бути притаманними представникам типології
аграрного мислення Г. Сковороді, Т. Шевченку, багатьом іншим? Це не
примітивне посилання на символи задля маскування образи вихідця із села.
Це підтвердження того, що винятки свідчать про закономірність. А вона не
така, як викладено в цьому розділі.
Вона, окрім того, набагато гірша, ніж приведені «ознаки», бо
ліквідовується фактично основа «бытия». Тому на часі не тільки
задумуватись над реформами АПК, а й діяти, починаючи зі зміни умов. А
ознаки типології нехай будуть аргументом для порівнянь. Тепер чи колись.
А от останній розділ дослідження «Імітація в контексті формування
політичного дискурсу» переконливий в більшості складових, правдивий і
тому…гіркий. Є і тут натяки на впливи радянської дійсності, цим часто
користуються ті, кому бракує переконливих аргументів. Мені здалося, ця
вада не стосується авторів, але штампи живучі. І якщо про «замкнутість
гуманітарної науки» в той час можна згадувати (як і про те, що серйозна
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наука таки була), то про створення у пострадянський період «родиннокланових та партійно-кримінальних угруповань», як наслідку радянського
періоду, їй – право, видумка. Назви згаданих угруповань – не парні категорії,
можу це засвідчити багатьма аргументами.
А щодо імітації духовності, демократичності, соціальної та партійної
діяльності, реформ (особливо!) та інших явищ автори праві. Віртуальна,
спотворена сутність «державотворення» вбиває ініціативу мас, людини,
розводить на антагоністичні позиції людину і владу. Це справді серйозний
предмет для впливу усіх, хто не байдужий до державотворення в Україні.
І добре, що така потреба підтверджується цією корисною працею двох
авторів.

29.03.15
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Не віддаваймо нашої Перемоги !
Днями вийшов Указ президента про святкування 8 і 9 травня. Добре,
що глава держави не підтримує спроби потоптатися над пам’яттю про період
спільного протистояння фашизму народами СРСР, що уособлює собою 9
травня – День Перемоги. Добре, що відзначаючи 70-річчя завершення Другої
світової війни, ми не забуваємо про роль Антигітлерівської коаліції країн
світу, значення другого фронту, сил опору.
Шкода, однак, що в Указі не згадується назва того, що об’єднувало
нас у світовій трагедії, що ріднить нас і в наступні роки та десятиліття. Ця
назва – Велика Вітчизняна війна. Вона – не видумка тодішнього Кремля, не
монополія Кремля нинішнього. Вона – наше життя, наша історія, наш біль і
наша слава. Не відбираймо самі у себе того, що залишилося у нас пам’яттю,
що є непридуманою гордістю народу на всі часи!
Якраз символом Перемоги у Великій Вітчизняній війні і є 9 Травня –
наше найбільше свято. 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі
відзначається 8-го травня. Ми закономірно приєднуємося до цього
відзначення, але при тому не маємо права оминати дату нашої Перемоги у
Великій Вітчизняній війні – 9 травня. Згадане «через кому» в Указі 70-річчя
завершення Другої світової війни припадає на 2 вересня, і особливе
значення 9 травня оминається увагою. Перед пам’яттю мільйонів полеглих,
в тому числі українців, в тому числі представників багатьох національностей,
що знайшли свій останній пристанок в українській землі, в братських
могилах і поза ними, цього не можна робити. Ознака сильної держави і
відповідальної влади – чиста пам'ять про ці жертви як данина вдячності їм і
спокути за те, що нинішня дійсність не відповідає ціні святих жертв, як і
жертвам патріотів, понесених тепер при захисті України.
Відзначаючи велику дату, не слід коньюнктурно «підправляти»
історію. Для таких потреб вистачає інших дат. В документі не згадуються
заслуги працівників тилу, ролі партизанів і підпільників. Натомість декілька
разів робляться акценти на «учасниках визвольного руху цього періоду».
Звичайно, заслуги їх у війні є, але якраз німецька статистика педантично
засвідчує, що від тих учасників гітлерівці понесли втрат рівно в тисячу
разів менше, ніж від партизанів, котрі, в основному, воювали на території
України та Білорусії.
Пам'ятаймо разом з усім світом 8 травня, адже нацизм багатоликий і
застереження проти нього повинне зберігатись у свідомості кожного та в
реальних діях державної влади. А 9 травня* ідемо з квітами до могил
загиблих у нашій Великій Вітчизняній війні.
Вічна їм пам'ять!
03.04.15
______________

* Під час підписання акту про капітуляцію Німеччини о 22:43 в Москві уже було 9
травня (00:43).
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Чи буде краще?
Коли виринає тема Конституції і стосовно неї починають
висловлюватися представники влади, обиватель підозрює, що його вчергове
хочуть надурити. Переконувати його в протилежному складно, бо він звик,
що в сучасній державі слово владця часто використовувалось для маскування
думки, а дія не збігалася ні зі словом, ні з думкою.
Те, що деякі норми Конституції потребують корекції, підтверджує
практика. Не випадково два Майдани, розпочавшись з протестів проти
фальсифікацій і обману, дійшли до висновку про потребу демократичних
перетворень, меншого втручання виконавчої влади в усі сторони життя.
Навіть побіжний погляд на організацію управління виявляє недоречність –
виконавча
влада
здійснюється
адміністраціями,
створеними
президентом, а він за Конституцією не є гілкою влади і виконавчу владу
не очолює. Тому керівники держадміністрацій підпорядковуються лише
главі держави, отже, його адміністрації, хоч про неї в Конституції згадки
немає. Не випадково надзвичайний вплив на управлінців мали керівники АП
Табачник, Литвин, Медведчук, Балога, Льовочкін…, навіть інколи більший,
ніж ті, хто їм давав посади, хоч Конституція (ст.106) забороняє президенту
передавати будь-кому свої повноваження.
Зарубіжні діячі, вимушені мирити нашу владну верхівку, також
наполягали на демократичних перетвореннях, тим паче що наші владці не
стомлювалися проголошувати гасла про європейську модель управління. Від
гасел до змін, виявилося, шлях довгий.
У 2004 році перший крок нарешті було зроблено. Сумніваючись у
підсумку президентських виборів, боячись невдалого результату, і
В.Ющенко, і В.Янукович страхувались від конкурента – «сильного»
президента, тому й схилили фракції голосувати за демократичні зміни.
Насправді, і один, і другий тих змін не хотіли, кожний прагнув царської
влади. Розпочав за неї боротьбу перший, а другий її завершив, «нагнувши»
Конституційний Суд у 2010 році. Що з того вийшло, показав Майдан…,
кров…, Крим…, Донбас. Все, що відбувається тепер в Україні, свідчить:
система влади, зміст Конституції – не іграшки, не витвір юристів чи
правників, це Статут держави. Нині він пишеться кров’ю і
використовувати його для маніпуляцій ніяк не можна.
Саме тому не може залишати байдужим багатослівна риторика
навколо Конституції. Децентралізація, роль органів самоврядування,
прозорість дій і підконтрольність влади, зокрема судів, прокуратури, міліції,
ліквідація місцевих адміністрацій, зміна виборчої системи і так далі – все це
звучало на Майдані, в усіх телешоу. Це говорили не соціалісти, хоч це наша
незмінна позиція, нам доступ до ЗМІ перекрили. Це говорили ті, хто тепер
при владі. Чому ж (за рік уже!) з того нічого не зроблено?
Згадані тільки-но зміни уже є в тексті нової редакції чинної
Конституції. За підсумками майже дворічної роботи Конституційної асамблеї
її робоча група потрібний проект підготувала. Підготувала, коли вже зник
попередній президент і коли голова КА Л.Кравчук структуру розпустив. Але
завдання було поставлене раніше, і воно виконане. Минає два роки
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завершенню роботи, але всі, кому слід було її втілити у життя, від того
відхрещуються. Здається, сам П.Порошенко і не здогадується, що проект
змін, які він обіцяв ініціювати, вже давно готовий, навіть опублікований в
газеті «Юридичний вісник» у жовтні 2013 року (№43).
Що ж думають його помічники, готуючи, наприклад, тези в
підсумковий документ, умовно, «Мінськ – 2», і знаючи, що українські
зобов’язання в ньому щодо конституційної реформи не можуть бути
виконані в строк, навіть якщо би вони були за змістом ті, що опубліковані у
жовтні? Не можуть, така процедура.
Ухвалення підготованого тексту можна здійснити референдумом за
народною ініціативою, маючи на це підстави: ст.5 і ст.72 Конституції,
висновок КС і норми Закону про Всеукраїнський референдум. Не вдаючись у
деталі, скажемо, що на все це потрібно 3-4 місяці. Після того можна ухвалити
потрібні закони про місцеве самоврядування, про вибори з відкритими
списками, змінити закони про бюджетну і податкову систему.
Зробити це до (!) місцевих виборів 25 жовтня. Депутати мусять
знати, під які права і обов’язки вони обираються. Те, що звучить тепер
«…оберемо і змінимо повноваження…», непереконливе. Змінити
повноваження – це норма Конституції. Хіба обрати «потрібних» під впливом
місцевих адміністрацій – тоді «логіка» у вибраній послідовності є. Щоправда,
вона вже не раз в роки суверенності давала збої, бо результат виборів, як не
дивно, залежав від розкладів «у верхах», а коли він змінювався, то
змінювався весь склад місцевої влади. Така чехарда шкідлива державі,
вона підриває стабільність управління. Стабільним (чи відносно
стабільним) є народ. Йому-то і слід віддавати право формувати владу,
створивши для того умови.
Окремий статус органів самоврядування на частині Донбасу – річ теж
сумнівна і з юридично-правової точки зору (в державі управління скрізь має
бути однотиповим), і з організаційної (як вибори там за встановленими в
Україні – це не раз підкреслював П. Порошенко – правилами можуть
відбутися?)
Ситуація в Україні і її перспектива в європейському просторі вимагає
точних і швидких дій. Стосовно Конституції теж, бо вона – ключова ланка
багатьох перемін. Вибрана нині процедура змін законна, але неефективна.
І ще одне. Ми заявляли не раз про європейський вибір, про
демократію. Чому ж тоді писати проект у Конституційній комісії будуть ті,
хто з усіх сил боровся проти демократичних перетворень? Досить згадати
прізвища: Л.Кучма, В.Ющенко, Ю.Тимошенко… Вони різні за
поглядами, але єдині в прагненні авторитаризму, що підтверджували не
раз. Перший – «брехерендумом–2000», другий – підготовкою авантюри,
здійсненої його наступником, третя – голосуванням «проти» із своєю
фракцією у 2004 році. Про яку Європу і баланс влади вони можуть
говорити? (Говорити, правда, можуть, не підозрюю, що щось писатимуть.)
Характерно з цього приводу звучала репліка Л.Кучми для тележурналіста з
«Інтера». Він відзначив:
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- Президент підкреслив, що в Україні повинна бути парламентськопрезидентська республіка… Це важливо. Я то знаю, як важко працювати
президенту, коли немає контакту з парламентом…
Можливо, я не зовсім точно передаю сказане, але за змістом
відповідно. Якщо так примітивно розуміти парламентсько-президентську
модель, то можна передбачити, які формулювання людина підтримуватиме.
Врешті, в конституційному процесі багато залежатиме від нинішнього
президента – така традиція і нинішня система владних взаємин. Йому не
варто було б остерігатись уже підготованих змін, бо чим скоріше влада буде
підпорядкована народу, тим легше буде об’єднати суспільство, зробити
людину громадянином, відповідальним за свої дії. Легше буде подолати
корупцію, з’єднавши зусилля «зверху» з волею і можливостями народу –
народу, що внаслідок реформування системи влади постає із населення.
Легше буде і президенту. І краще – усім. Народу найперше.
07.04.15
P.S. Очікую реплік на зразок «…це він ображений, що його до комісії
не запросили». Та ні, я і не погодився б: нащо розпочинати знову те, що
давно зроблене? А для любителів реплік – запитання по суті: що в
приведених міркуваннях помилкове? Що шкідливе державі і народу? Моя
підказка: нічого. Іще: це треба робити.
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Про рала і Перемогу
9 квітня Верховна Рада України прийняла низку законів та постанов
щодо декомунізації та засудження нацизму. Добре, що певним чином
впорядковується перелік фактів, обставин та суб’єктів, котрі мають стосунок
до історії України. Печальні заяви декого з тих, хто має доступ до ЗМІ, з
приводу неприйняття таких законів у 1991 році, виглядять лукавством. Поява
у відомому списку «Forbsa» прізвищ з України (до речі, не колишніх
партійних функціонерів) залежала значною мірою не від неприйняття такого
закону, а від «патріотів», котрі боролися не так за суверенність України, як
проти засад, характерних для радянського ладу. Наслідки того для людей
сумні. Але то інша справа.
Те, що документи прийняті напередодні Дня Перемоги, свідчить про
залежність нашого політикуму від впливу тих, хто перемогу у світовій
війні і в боротьбі з фашизмом привласнює собі. Ми ж просто віддаємо
своє, величезною кров’ю – найбільшою в порівнянні з усіма народами,
завойоване право. Гріх, звичайно, перед полеглими в боях, перед тими
небагатьма іще живими ветеранами, що воювали у своїй Великій Вітчизняній
війні.
Дуже спрощено наші законодавці визначилися з причинами світової
бойні: Сталін і Гітлер домовилися, а потім, жертвуючи своїми найперше
народами і тими, де котилася війна, зайнялися побоїщем…поміж собою.
Світова історія, Нюрнберзький процес та інші документи інакше
ставляться до історії. Але що нам до них, у нас своя правда.
Об’єднання в назві закону двох тем значною мірою штучне. Назва
спонукає шукати в документі аргументації щодо фашизму (нацизму) в
Україні. Виявляється, це гітлеризм, а він засуджений 70 років тому, і ми ж
хіба не визнавали цей факт аж до нинішніх днів? Ще раз відзначу,
об’єднання штучне, бо й використано воно лише для імітації справедливого
підходу. Якщо декомунізація в такому вигляді стала для депутатів
невідкладною, то їй і слід було присвячувати увагу. Тоді, можливо, вдалося б
уникнути недоречностей, котрі згодом вилазитимуть тут і там. Строки
перейменувань, вилучення символів тощо. Хтось обрахував це, з точки зору
глузду, строків, можливостей місцевих органів, затрат?..
Цікаві застереження щодо колишніх комуністів, особливо з керівного
складу КПУ. Треба було б передбачити, щоби хоч із цвинтарів пам’ятники їм
не повикидали (нащадки деяких з них в нинішньому парламенті), згадується
ж лише про збереження їх відзнак. І уважно придивитися до їхніх гасел,
цитат тощо. Тепер, ясно, уже не можна використовувати Кравчукове «Маємо
те, що маємо», навіть моє (у мене ж то посада була куди менша) «Збудуємо
Європу в Україні!». Поки закон непідписаний, і мене не можуть на 5 років
за гасло посадити, поступаюсь ним усій правлячій верхівці вкупі з
нинішніми народними депутатами. Тільки робіть щось у цьому
напрямку!
Також, поки не наступив час відповідальності за думку і правду,
заявляю, що фраза в законі «Держава визнає, що борці за незалежність (їх
перелік торкається і тих, хто вперше згаданий в державному документі і
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українській літературі – О.М.)…відіграли головну роль у відновленні
української державності, яка проголошена Актом 24 серпня 1991 р…»,
не відповідає дійсності. Ми голосували за Акт не під впливом суб’єктів,
перерахованих у нинішньому законі, а для відмежування від авантюристів у
Москві (Горбачова і Єльцина), які могли довести царські ігрища до
жахливого кровопролиття. По-правді, Україна стала незалежною внаслідок
розвалу СРСР, інакше і Казахстан, Узбекистан, Грузія і інші мають
завдячувати своєю суверенністю, скажімо, Карпатській Січі. Якщо
необхідність закону депутати визнали, то правдивіше в ньому слід було
написати: «Держава визнає роль (таких-то суб’єктів) як борців за
незалежність України і вшановує їх пам'ять…)». Приблизно так висловилися
законодавці в Прибалтиці, інших країнах колишнього соцтабору.
Згадки ж про загрози від символів серпа і…рала мало не комічні.
Хіба, щоб не забути про ці предмети праці. Якщо і далі так піде справа в
економіці і політиці, то ці інструменти залишаться радше символами.
Прихованими, ясна річ, у відповідності зі згаданими нормами закону.

14.04.15
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Чому Тарас Шевченко не «борець»?
Звертався до Президента, згадував у коментарях, намагався зрозуміти
мотивацію деяких норм ще непідписаного закону «Про…вшанування пам’яті
борців за незалежність України у ХХ столітті» та супутніх йому законів і
указів. Їх і важко, і зовсім легко зрозуміти. Важко, бо в тому здорової логіки
мало. Легко, бо мета у авторів, до примітивності, очевидна.
А чому, подумаймо, законом слід визначати борців за незалежність
саме у ХХ столітті? Хіба у ХІХ столітті таких не було? Певною мірою
Кирило-Мефодіївське братство в тому сенсі (за впливом на суспільну думку
впродовж двохсот років) має більше заслуг, ніж половина, згаданих у законі
суб’єктів, разом узятих. Так можна було б визначитись розробникам закону,
але вони, мабуть, соромилися абсурду. Це ж треба було б визнавати
Т.Шевченка (а ще раніше І.Мазепу та інших) борцями за…Україну. Ніби без
згадки в законі, в Нашому законі, Великий Кобзар не числився б патріотом,
борцем, страдником. Що вже говорити про Богдана Хмельницького, котрий з
царем Олексієм домовлявся, з турками, поляками і татарами вів переговори.
Куди йому до статусу «борця», визначеного мудрими нинішніми
парламентарями! Складно їм розбиратися в тонкощах причин кроків
гетьмана, он-де навіть І.Франко, за часом – недавній, з його соціалдемократичними поглядами та листом «До галицької молоді» не зовсім на
«борця» тягне. Краще їх і не згадувати, закон – діло тонке. Про Нестора
Махна та інших суперечок не ведемо. Їх просто забули. Ну, не та була мета,
тому й забули. Подумаєш, біда велика, – пізніше доповнять закон, допишуть.
Чи буде новий парламент, нові «борці» з’являться, скільки тої справи?
А мета була «висвятити» дві організації – націоналістів і Рух.
Делікатно не уточнили, це був Рух за перебудову, створення і діяльність
якого схвалена ЦК Компартії України, Рух як громадська течія, чи Рух як
партія, один з очильників якої просив грошей на її утримання у чергового
«борця» Л.Кучми? Про націоналістів я даремно згадував у листі до
Президента України, він не гірше мене знає, що «мельниківці» і «бандерівці»
по-різному бачили мету, роль і форми діяльності партії (чи партій)
націоналістів. Не про них йдеться, а про продовжувачів самої ідеї. Тепер
вони, як партія, будуть єдині захищені законом. А інші будуть поза
законом. А що? В демократичному (по-українськи) суспільстві і таке
можливе. Навіть якщо саме за них конкретно в законі і не сказано.
Так уже було. Дотепний Г.Зінов’єв, один із секретарів комуністичного
ЦК на початку 30-х жартував: «У нас багатопартійна система: одна партія
при владі, решта – в тюрмі». Тоді в сталінській конституції особлива роль
партії теж не відзначалась, бо «монолітна єдність партії і народу»
забезпечувалась чіпкими рукавицями.
Пізніше цю «недоречність» виправили, запис у Конституції з’явився.
Що це неправильно, недемократично – знають усі, не говорили про це тільки
німі. Тепер знову наступаємо на ті ж граблі.
Чи можуть врешті парламентарі (і ті, хто щиро вважав, що займається
святою справою, і ті, хто про всяк випадок виряджався «під патріотів», і ті,
хто за вказівкою свого «начальника» натискав кнопку) збагнути, що слово і
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суть «БОРЕЦЬ» законом не присвоюється. Воно визнається (може, і
згодом) народом. А закон може тому ще й вадити, бо люди згадають, хто
його приймав і нащо.
А ще, треба сподіватись, народні обранці перестануть займатися
підготовкою до наступних виборів, «подаючи» себе відповідним чином, а хоч
щось конкретне зроблять для справжньої суверенності держави. Справ
невідкладних море: війна, система влади, корупція, зайнятість, злидні…
Знаю, що сказане тут, скоріше за все, ніхто не опублікує. Бо у нас
«свобода слова» і автор, слава Богу, не належить до штатних «борців».

17.04.15
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Звернення
до громадян, яким не байдужа історія України
і які не бажають її фальсифікації за вимогою нових можновладців.
Шановні громадяни!
70 років минуло з того часу, як радянський воїн підняв прапор
Перемоги над Рейхстагом. Війна закінчилася там, звідки вона прийшла.
Перемога над фашизмом, сильним та підступним ворогом, була досягнута,
перш за все, зусиллями Радянського Союзу, трудовим і ратним подвигом
всіх його націй та народностей. Ось що казали керівники держав
антигітлерівської коаліції з цього приводу:
- Ф.Рузвельт (Президент США): «Подібних досягнень може
здобути тільки армія, яка має вміле керівництво, надійну організацію,
відповідну підготовку і, перш за все, рішучість перемогти ворога».
- У.Черчілль (прем`єр-міністр Великобританії): «В мире не
существовало такой силы, которая смогла бы это сделать».
- А. Верт (американський історик): «Советский народ нес на себе
главную тяжесть войны против нацистской Германии, именно
благодаря ему была спасена жизнь миллионов американцев и
англичан».
В такому разі, чому ми повинні орієнтуватися на 8 травня?
Хіба цього недостатньо для того, щоб назвати закони, які були
прийняті 9 квітня 2015 року абсурдними і такими, що прийняті без знання
історії? Сьогодні в Україні багато точиться дискусій про Велику Вітчизняну
війну. Прихильники нової влади, розгнівані нібито висловами В.Путіна з
приводу перемоги у війні, намагаються внести своє у дискусію. Поливають
брудом тих, хто думає по-іншому. Вони забувають про ті мільйони українців,
які брали участь у Великій Вітчизняній війні, намагаються стерти із пам`яті
молодого покоління їх ратні подвиги. А шлях дуже простий – заборона!
Цивілізовані держави вчать – історію потрібно знати, вивчати і робити з
неї висновки.
Наші новітні «реформатори» про це і чути не хочуть. Їм важливий
реванш, шляхом залякування повернути ідеологію націоналізму, яка до
вподоби певній кількості українців.
Цю ідеологію бездумно пропагують нинішні владці, хоч власна
ідеологія їх зводиться лише до збагачення, але потурання націоналістам –
ще одна допомога сусіднім ЗМІ, щоб паплюжити нашу державу. Однак,
як бути з історичною правдою, якою нехтували і «помаранчеві», і нинішні
депутати? Вони на словах пнуться до Європи, ніби вона нагодує наш народ,
дасть європейські пенсії та зарплати. А, насправді, ситуація доводить – ми
нікому у Європі не потрібні.
І все ж, депутати, що доводять свою відданість МВФ, приймають
Закон про День Перемоги, визначають на свій смак борців за
незалежність України і, на останок, законом оцінюють фашизм і комунізм,
прирівнюючи ці протилежні ідеології.
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Так, тоталітаризм не має права на існування, але не завдяки
примітивним крокам, які пропонують депутати Верховної Ради.
Потрібно визнати, що війна не закінчилась. Війна за уми людей не
припинялась ніколи. І, завдяки зрадникам у владних шатах, перемога за
прихильниками А.Даллеса – директора ЦРУ, розробника програми «холодної
війни». Це вони намагаються швидко взяти реванш за минуле, намагаються
поставити на коліна громадян, які мають інші уподобання, іншу думку,
використовуючи при цьому молоде покоління, до виховання якого вони
доклали певних «зусиль». Молодь можна зрозуміти. А ось куди дивиться
старше покоління, українська інтелігенція, науковці, лікарі, вчителі?
Невже ви перестали доводити істину, байдужі до брехливих міфів,
фальсифікації історії? Невже вам не вистачає знань, життєвого досвіду?
Вкотре ми переконуємося, що ліберально-буржуазна влада не здатна
навести лад в державі, провести соціальні реформи. Ось і сучасна влада,
замість удосконалення економічної політики, робить все, щоб за рахунок
людей проводити свої «реформи», в тому числі – і забезпечення військових,
що ведуть бойові дії на Сході України, в той час, коли корупція проникла в
уряд та його структури. Очевидне лицемірство «слуг народу». У Верховну
Раду рвались на засадах одних, а, насправді, роблять зовсім інше.
Головне для них – свій добробут. А ось людський – почекає!
Шановні друзі!
Що в цих умовах потрібно робити?
1. Висловити недовіру Верховній Раді України, народним
депутатам, які за короткий час спромоглися скомпрометувати себе. Потрібна
відставка таких «народних депутатів». Провести дострокові вибори на основі
відкритих списків, які б забезпечили прохід у ВРУ порядних, моральних і
чесних політиків.
2. Враховуючи стан справ, наявність корупційних дій, політиканство
замість наведення ладу в економіці, невміння вивести країну з халепи, Уряд
відправити у відставку. Замість нього створити уряд народної довіри.
3. Олігархів відсторонити від влади. Лібералізм не здатен навести
лад в державі і позбавити корупції в усіх ланках і гілках влади.
4. Вимагати від Президента України започаткувати і провести
народний референдум для прийняття нової редакції чинної Конституції.
Не збанкрутілі політики, а народ повинен сказати своє вагоме слово з цього
приводу.
5. Ні фашизму та націоналізму в Україні!
6. Вимагати від Верховної Ради скасувати скандальні Закони, які
вони прийняли 9.04.2015 року.
7. Завдяки змінам виборчого законодавства привести до керівництва
місцевими радами відповідальних людей, здатних на місцевому рівні навести
лад в громадах, що повинно стати початком соціального реформування в
Україні.
Тільки з приходом до влади дійсно патріотичних сил можна навести
лад в державі, об`єднати всі сили заради побудови справді незалежної,
соціальної держави, яка стане матір`ю, а не мачухою для українців.
23.04.15
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Про входження до НАТО і «декомунізацію»
Президент у Парижі сказав про референдум з приводу вступу України
в НАТО. Нащо він те зробив, можливо згодом розповість: чи хотів думку
народу знати, скориговану подіями останніх місяців, чи нагадати Європі та
США, що, окрім слів про співчуття та стурбованість треба їм самих себе
захищати в Україні. Можливо, і не розповідатиме, хіба перед референдумом,
коли виникне потреба. Та камінь у воду кинуто, і…пішли хвилі.
Вже наступного дня на телешоу ті, хто там завжди присутні, одержали
сигнал для красномовства. І… полилося все, що давним-давно всім відомо.
Але зчепилися, щоб навперебій прокричати заїжджені сентенції, аби в
крикові тому терплячий глядач вирізнив «істинних патріотів», борців за
Україну і…за себе в ній. І тим самим посприяти формуванню у обивателя
примітивного уявлення про політику, її розвиток, його підстави, причини,
наслідки…
Подібне уявлення стосується не лише стосунків з НАТО. Он по
київському TV з «відкритого мікрофона» лунають думки про
«декомунізацію». Один за одним мешканці і гості Києва повторюють
висловлене деким із коньюктурників у парламенті: «…якби такий закон
прийняли у 1991 році, то…». Ну, не прийняли б нізащо! Це було неможливо.
Навіщо ж тепер про те просторікувати, посилаючись на інші країни, де були
ще відносно недавно держави? А Україна своєї не мала. Вважай, ніколи.
А тепер можна було б мати, тільки не «комунізація» тому вадить, не те,
що криється за каламутним словом «совковість», не символи та знаки
минулого часу. На них більшість і раніш не зважала, і відійшли б вони
поступово, як все, що не має практичного застосування. Уявімо, за нормою
закону Дніпропетровськ стане, припустимо, Січеславом, перейменуються
вулиці, зникнуть меморіальні дошки…І що – зникне корупція в структурах
влади? Запрацюють заводи, з’явиться попит на науку, ціни і платежі полізуть
донизу, а зарплата стане як у європейських державах? Чому ж не стає, адже
при реальній владі в центрі і на місцях немає жодного, хто сповідував би
комуністичні ідеали, чи хоч би цінності соціальної справедливості?
Жодного! Від влади і кидається кістка обивателю – грайся декомунізацією. І
не звертай уваги на те, що той же закон не тільки цієї «проблеми» стосується,
а й «денацизації». Сімдесят майже років тому Нюрнбергський суд цю тему
вичерпав, а наші «історики» роблять з того «відкриття». Тільки якось дивно:
суд забороняє (так у його постанові записано) застосовувати норму про строк
давності для всіх утворень нацизму і всіх, до них причетних, зокрема для
«СС», «ваффен СС» тощо, а в нас офіцер цього нацистського утворення, двічі
удостоєний гітлерівського хреста, в додаток заднім числом одержує знання
Героя України. В світі не знайдеться подібних аналогій, чому ж ми
світовий досвід ігноруємо? Чому законом визначаємо борцями за Україну
лише тих, хто воював (оружно чи словами) проти Москви? Тоді дайте зірку
Виговському, хану Гірею, Наполеону, врешті Гітлеру. Заодно згадаймо,
що війна 1812 року теж називалася Вітчизняною, і це донині не вважається
крамолою або посяганням на історичну правду, як це випливає із низки
споріднених з декомунізацією законів.
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Ні, не задля «декомунізації» готувався закон. Готувався для того, щоб
замість однієї партії, що «узаконювала» тоталітаризм, виділити іншу для тієї
ж мети, такого ж тоталітаризму. Чи це буде партія націоналістів (для
переважної більшості України її «заслуги», на щастя, невідомі), чи Рух або
його якась ще менш відома галузка, згодом це може розвинутися в біду,
загрозу демократії. Про це не зайве було б знати обивателю, котрий, як не раз
бувало, догідливо приплескує слову, не переймаючись його значенням.
Врешті, якщо так уже дошкулила декому ідея «декомунізації», то
розглядайте її відокремлено від інших тем. Не туліть її до історії війни,
зокрема, не маскуйте нею інші цілі. Це не чесно і перед людьми, і перед
історією.
Так і дискусії про НАТО. Справді, було би добре, щоб альянс прикрив
нас від будь-якої агресії, російської зокрема. Та чи можливо це? Пригадаймо
турецько-грецькі сутички за Кіпр і нульову при тому роль альянсу. Про свою
безпеку самим треба дбати. Завчасно, а не після розграбування
українського оборонного комплексу своїми ж «декомунізаторами».
Швейцарія, нащо вже миролюбна щодо сусідів країна, а власну оборону
забезпечує самостійно. У оточенні країн з солідною військовою потугою
вона – своєрідний анклав – нікому не вадить, нікому не загрожує. Можливо,
в набагато більшому масштабі така роль годилася б Україні? Сьогодні для
того є шанс. Хоч би на певний період, поки відродимо обороноздатність.
Адже Москва остерігається безпосереднього сусідства з НАТО. Країни
НАТО так само остерігаються Росії. На те у всіх них (окрім США і Канади) є
серйозні підстави. Може, не варто ті підстави примножувати, встановивши
безпосереднім кордоном України межу між Росією і НАТО? При будь-якому
конфлікті на нас це і окошиться.
Те, що тут пропонується, складно забезпечувати політично і
дипломатично, правда. Але ж ніхто і не пробував використати такий
варіант, вигідний і світу, і, в першу чергу, Україні! Натомість спроби
стосуються варіантів, що нібито лежать на поверхні. А вони, схоже, дуже і
дуже сумнівні навіть з позиції самого альянсу. Так що бажання людей,
одержане, припустимо, шляхом референдуму, нічого не значитиме по суті,
буде ще одним дражливим моментом для Заходу і Сходу. І для внутрішніх
запрограмованих шоу. Навіщо ж город городити в час, коли слід займатися
реформами?
І починати з реформи системи влади.

26.04.15
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Імітація конституційної реформи
Зайнятому проблемами війни президенту, схоже, ні́коли вникнути в
тему конституційної реформи. Цим користуються ті з його оточення, хто
вважає вічним місце під владною парасолькою, щоб при першій нагоді ту
парасольку взяти до своїх рук. Для того їм потрібно так вибудувати реформу
влади, щоб залишитися в ній. Україні ж потрібна система, щоби будь-який
персональний склад влади не порушував саму систему, щоб вона була
стабільною. Йдеться про взаємно виключні підходи. В усі роки незалежності
(та й в усі історичні періоди) перемагав перший варіант, тому-то ми в Україні
такі мудрі та багаті.
Майдан розпочався з обурення діями влади щодо членства в ЄС
(хотіли влади, повторювали модний тренд, сусіди не дозволили – від своїх
обіцянок відхрестились, прикрившись газом та іншими приватними
інтересами). Врешті, Майдан сам дійшов висновку, що біда України – в
самодержавстві, при якому до самодурства і кримінального управління –
півкроку. Вдруге за десятиліття люди самі знайшли відповідь на головну
причину своїх бід. Недарма вони спочатку відмежувались від політиків,
з’явилося два Майдани. Ясно, що краснобайства такого, як у вишколених
говорунів у партіях, на первинному Майдані не було. Але «святе місце
пустим не буває». З’явилися промовці, вимоги людей «сприйняли»,
обіцянками і закликами їх заворожили – і…одержали владу.
І відразу про свої обіцянки забули, точніше, від них відмовилися.
Ліквідацію адміністрацій забалакали децентралізацією, вибори з відкритими
списками підмінили нечастими про те згадками на шоу, боротьбу з
корупцією – зведенням рахунків у формі люстрації, соціальну тематику –
декомунізацією, яку навіть європейці вважають примітивом. Додати б ще
здачу Криму, війну, оподаткування пенсій, нові тарифи – був би повний
букет для характеристики перемін.
Не будемо, проте, сипати сіль на рану. Складнощі справді є, в тому
числі об’єктивні. Їх можна було б поступово розв’язувати, розпочавши
справжні реформи, кінцева мета яких – включити кожного в процес
відновлення держави, розвитку економіки, бізнесу, зробити кожного
відповідальним за своє життя, добробут сім’ї, функціонування громади,
краю, держави. Це слід було б робити з першого дня, одержавши владу. Тим
часом минає другий рік, а європейці тикають пальцем: ви ж зобов’язувались,
робіть.
Ще минулого року, як неодноразово пропонувалось, можна було
народом змінити чинну редакцію Конституції, провести вибори у
відповідності з нею (у нас і парламент, і уряд функціонують не так, як
записано в Основному Законі. Де таке видано?). На підставі тих змін
прийняти закон про місцеві органи самоврядування, про нові бюджетну і
податкову системи, про вибори тощо. Країна розвивалася б по-іншому,
з’явилась би реальна можливість вгамувати безумство в Донбасі, показавши і
там перспективу кожного, адже прийнятий недавно закон про
особливості самоврядування там не діятиме. Це з самого початку розуміли
його
розробники,
наперед
страхуючись
додатковими
(сьогодні
478

нездійсненними) умовами. Йдеться в такому разі про віртуальну політику.
А люди живуть (чи виживають) реально, вони від байок стомилися, їм
потрібне щось справжнє.
Сподівання було на конституційну реформу. Розпочали зовні солідно,
ЗМІ підтягнули, процедуру запустили. А що пропонується?
Проаналізуємо деякі фрагменти проекту змін. Статті 81 і 82
передбачають, що політична корупція ще більше зміцниться. Депутатом
може стати черговий «крутий» через список розрекламованої партії чи її
лідера-краснобая, але у відповідну фракцію він іти незобов’язаний, адже
більшість створиться не із фракцій, а з «солянки» депутатів (як
антиконституційно – сьогодні). Парламент буде керуватись не регламентом,
а законом про регламент. Якщо адмінресурс використати належно (хоч і
протизаконно), то склад парламенту буде слухняним, а закон про регламент
буде підписаним лише тоді, коли послух забезпечиться процедурами. Бідний
Л.Кучма всі роки того добивався, не вдалося. Ясно, що і уряд
формуватиметься залежно від того, скільки депутатів «правильно»
зорієнтуються щодо влади (передвиборні партійні гасла при тому – фікція,
обман, Основним Законом схвалений обман).
У парламента відбирається право щодо призначень керівників
важливих державних комітетів, деякі з них, наприклад Фонд держмайна,
певною мірою важливіші від міністерств. Подібне вчинено щодо посад
Генпрокурора та керівника СБУ. Є у правових стосунках загальний порядок:
призначення і звільнення посадовця здійснюється за однаковою
процедурою. Інакше це лукавство, підстава до загальної недовіри, до, між
іншим, нестійкості посадовця. Знаючи, наприклад, що звільнити з посади
Генпрокурора може самостійно президент, прокурор не розраховуватиме на
відносну справедливість в оцінці його дій парламентом, а відверто годитиме
цьому (чи іншому) президенту. Це посилення суб’єктивізму, що поряд з
волюнтаризмом.
Цікаво передбачається організація виконавчої влади. Уряд ніби її
вища ланка, але його повноваження фактично закінчуються на вулиці
Грушевського. В областях і районах органи виконавчої влади координуються
представниками президента, призначеними ним самостійно. Таким чином
президент стає керівником виконавчої влади, що суперечить Конституції і
принципу поділу функцій влади. (Це теж можна узгодити, але тоді зайвою
стає посада прем’єра.)
Що криється за словом «координує» із проекту не видно. В будьякому разі, це нічим не відрізняється від нинішнього адміністрування, хіба
що іще більшою безвідповідальністю призначенця. Тепер (за проектом)
місцева рада вже не може навіть гіпотетично, як нині, висловитися проти
«координатора». А той наділяється правом відміняти рішення відповідної
ради, якщо воно порушує закон. Закон же у нашій практиці, на жаль, як
дишло.
Розробники проекту змін вдалися до хибного підходу. Щоб не
відображати в Конституції принципові норми, вони їх просто вилучили,
напевне, передбачаючи, що права і обов’язки, основи функціонування
прокуратури, органів самоврядування регулюватимуться винятково
479

законами, а не Конституцією. Це теж не новина, хоч і немає ніякого
стосунку до засад демократії. Врешті, можна обійтись і без Конституції, у
світі поодинокі приклади є.
Найбільше туману навіяно на функції самоврядних органів. Чим вони
займатимуться, які в них права, обов’язки, матеріальна і фінансова база, як
взаємодіють вони з органами і ланками виконавчої влади? Цитую дещо з
пропозицій: «органи місцевого самоврядування на рівні областей здійснюють
визначені законом [а він може бути усяким – О.М.] повноваження, які,
виходячи з обсягу і характеру завдань [ким встановлених? – О.М.], вимог
досягнення ефективності та економії [?], найкращим чином можуть бути
здійснені на цьому рівні…». Якщо такою пташиною мовою, «кругленько»
формулювати норми Конституції, то так вона і «працюватиме». До речі, в
проекті, опублікованому нами давно, кожна норма Конституції складається з
не більше двох лаконічних конкретних речень.
Ясно, що проект не передбачає ніякого посилення ролі і статусу
органів місцевого самоврядування. Все залежить від милості того, хто закон
пише чи підписує. Не випадково поширюється думка, мовляв, проведемо
вибори до місцевих рад, потім збільшимо повноваження. «Казав пан, кожух
дам» – так звучить точніше. І ніяк не відповідає європейській моделі
управління, нашим зобов’язанням при підписанні політичної частини угоди з
ЄС.
Можна і далі коментувати проект, але все зводиться до висновку:
маємо проект не той, що обіцявся Майдану, всім людям, котрий потрібен
Україні. Йдеться про намір узурпувати владу тими, хто треться біля
президента, зовні догоджає йому.
Нехай би Петро Олексійович проаналізував усе-таки те, що пишуть,
нібито дбаючи і про його роль, але тримаючи в умі свій інтерес.
28.04.15
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Що далі?
Верховна Рада України приймає закон про військовий
стан…Держсекретар США зустрічається з російським президентом і п’ять
годин витрачають на розмови…Наші дипломати і сам президент борються на
європейських і світових фронтах, де нам вчергове співчувають, вчергове
обурюються діями Кремля…
Зрозуміло, що світу війна в Україні (де вплив Росії очевидний)
обридла. Втрати несуть усі. Українці і росіяни – жертвами людей, інші мають
економічні збитки. Щоправда, в економіці збитки одних, як правило,
балансуються доходами інших.
До безкінечності це продовжуватись не може. Потрібен вихід. Не –
відомо, чи знають маршрут до виходу керівники України, але контури до
нього, скоріш за все, були в консультаціях між Керрі і Путіним. Однак,
втілювати в життя ці контури доведеться українцям в зоні боїв і не лише там.
Порядок встановлюватиметься за рахунок українців.
Ми вже не фіксуємо «гумконвої». Сусіди хазяйнують на частині
Донбасу як хочуть, можуть і не маскуватись «гуманітаркою». На сцені
державного життя «навішано» стільки зброї, що, не дай Бог, аби (по
Станіславському) вистрілило хоч що-небудь.
Очікуються дуже гострі місяці. Військове безумство зайшло надто
далеко. Мир свого часу буде встановлено, але жити в мирі ще довго
доведеться учитись.
Тим часом і ми, і світ бачимо: реформ нема. «Гайки затягуються» в
одному напрямку – проти людей. Уряд діє, як у відомому анекдоті: «а що я
маю робити?!». При оголошенні військового стану уряд можна обґрунтовано
послати у відставку, закривши рот усім, хто згоден з тим чи не згоден, хоч
проблем саме українських це мало торкнеться, – не про нас нині йдеться,
світу свої клопоти вище наших.
Знизилась тональність дискусій про євроінтеграцію. Вона звелась до
теми безвізового режиму, ніби він – головне. Хоч це не так. Знайома
розповідає: недавні однокласники зустрілися у школі. З 30-ти випускників
прийшло…троє. Решта у фактичній еміграції. Це найточніша оцінка реформ і
невтішний прогноз майбутнього.
Не знаю теж про що говорилось на зустрічі в Сочі, але ще раз
повторю: ні в США, ні в Росії, ні у Європі не хочуть мати спільного кордону
між РФ і НАТО. Бояться невідворотної при тому напруги. Можливо, варто
тим скористатися? Ініціювати конференцію з питань безпеки, добитися
нейтрального статусу України з гарантіями ООН. Для всіх це вихід, бо це
вигідно. Для України найперше. Навіть для наших олігархів-владців, хоч
їм Україна (в буквальному значенні цього слова) не пече.
Чи будуть з нашого боку хоч якість кроки у цьому напрямку? Ціна
зволікання дуже висока – тече кров, гинуть люди. Наші люди…
13.05.15
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Продається держава
Намір уряду продати ефективні державні об’єкти, серед них
стратегічні, – злочин. Не тільки тому, що продаж здійснюватиметься в
найневигіднішній для такої справи період, коли майно обезцінюється, а,
найперше, тому, що ці об’єкти просто не можна продавати.
Уряд латає сьогоднішні дірки в бюджеті, не думаючи про
перспективу. Нікому ні в уряді, ні в різних НДІ, ні в ФДМ не прийшло в
голову проаналізувати, як працюють приватизовані підприємства, як
виконані передприватизаційні зобов’язання нових власників. Востаннє це
робилося, здається, В.Семенюк. Після неї чути лише балачки про інвестиції,
інновації тощо, – що могло би випливати з приватизації, але підтвердження
цим балачкам немає. Вже давно забута логіка зміни відносин власності,
норма Закону про неможливість використовувати кошти від приватизації на
бюджетні потреби.
Якщо, скажімо, підприємство рентабельне, люди мають роботу і
заробіток, держава одержує доходи в бюджет від прибутку і зарплат, то чому
вона має цих джерел позбутися? Ми ж на сотнях і тисячах прикладів
переконалися, що власник керується єдиним інтересом – прибутком. Якщо
він приватизував рентабельне підприємство, то його турбота про прибуток
зводиться спочатку до скорочення невиробничих витрат, звільнення
персоналу, до оволодіння механізмами зовнішнього, найперше, ринку, де діє
реальна ринкова ціна, а товар поступає уже «звільнений» від
внутрішньодержавних умов, він остаточно (в країні) реалізований
посередницькій структурі (самому собі), і з одержаного тут результату
робиться розрахунок з працівниками і державою. Далі, до власне ринку товар
рухається «чистим» і таким же «чистим» є прибуток власника, котрий ніяк
не реєструється в країні, де знаходиться виробництво.
Зрозуміло, що на тривалому шляху товару до кінцевого споживача він
перетинає цілу низку перешкод кримінального змісту, що створює загалом
тіньову економіку, параметри якої – закрита тема для держави та її влади.
Йдеться загалом про псевдоекономіку, в середовищі якої вже багато літ
перебуває Україна.
Якщо умови зовнішнього ринку не дозволяють за згаданою схемою
одержувати прибуток в Україні і зверхприбуток за її межами, то
підприємство доводиться до банкрутства, припиняє своє існування. Персонал
стає безробітним, основні фонди розпродуються, дещо здається на
металолом. Власник свої затрати на придбання компенсує, інші звертаються
до служб зайнятості та соціальної допомоги.
Конкурентними на світовому ринку лишаються товари сировинної
групи (зерно, хімія, енергія, метал…), всі вони відносяться до низьких
технологічних переділів, з невисокою часткою оплати праці в собівартості
товару. Поглиблення технології, перехід на вищий рівень технологічного
переділу обумовлює зростання частини витрат на зарплату. Тому власник не
буде займатися вдосконаленням виробництва, бо це йому не вигідно, бо
зменшує йому норму прибутку. Власник – ворог НТП. Це закономірність
для економік країн, віднесених до сфери периферійного капіталізму.
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Не випадково за всі роки незалежності ми не мали жодної передачі
на TV про якісь здобутки у виробничій сфері. А що показувати? Проїдьте
київським Подолом: запилені безлюдні вікна колишніх підприємств
(приватизованих!), на кожному перехресті заправки і мийки машин (норма
прибутку на бензині дозволяє)…Оце і весь НТП. Український гордий
трудівник перетворений в прислугу, козачка (не плутати з «козаком»). Це
наслідки приватизації по-українськи. Коли це розпочиналося в 90-х під галас
«реформаторів-патріотів», я говорив декому з них: «Читайте програму
Бандери. Він користувався висновками Франка і тому говорив правильно:
можна приватизувати дрібне виробництво, сферу послуг, але стратегічні
виробництва і надра повинні залишатися державними». Чути не хотіли. Не
зважали на очевидне: «Ви ж не за незалежність боретеся, боретеся лише
проти радянського ладу».
Яскраво це проявилося стосовно колективних господарств на селі –
суб’єктів економіки, найкраще підготованих до переходу на ринкові умови.
Їх просто знищили, ліквідувавши тим самим село як основу держави в усіх
іпостасях:
економічній,
демографічній,
духовній,
культурній,
мовній…Розбазаривши всі його цінності, землю найперше. Є закони, є
Земельний кодекс, є Держкомзем з його повсюдними відгалуженнями.
Чиновництву там не гроші треба брати за відвід земельних ділянок, а
контролювати збереження найбільшого ресурсу України. Яка динаміка
родючості земель? Хто і де її контролював, карав за виснаження
користувачем? Ніде – ні звуку, ні дії. «Ростемо ж ми, гей!».
Днями по TV показують Білоцерківський сільськогосподарський
інститут (тепер університет). Л.Кучма вручає там премії переможцям
конкурсу студентських робіт. І говорить при тому приблизно таке:
- Лише аграрна галузь показує позитивну динаміку…[Коли все
мертве, а природа пробуджує посів до росту, якийсь результат буде
принаймні порівняно з мертвим. О.М.]. Отже, реформи були правильними.
Бажаю успіхів студентам, яких ждуть в аграрній галузі…(ще раз вибачаюсь
за неточність цитати, мудрі речі важко запам’ятовуються).
Але де чекають нових фахівців в АПК? Чому ж вони так рвуться за
кордон? Де наше, обіцяне «реформаторами», виробництво? Зараза їхньої
чуми прокотилася українськими селами і цього не можуть не знати слухачі
другого президента: і ректор – його сподвижник в злочинних перетвореннях,
і викладачі, і студенти…І всі в Україні.
Нам лишилося допродати те, що зосталось, і тоді повністю
сформується основа того, що прогнозувалось дослідниками в США:
«територія України передбачає кількість населення на 25 мільйонів
чоловік…». До цієї межі йдемо швидко, занадто швидко. Якщо така мета у
влади, то значить влада у нас не та.

22.05.15
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Знайти відповідь на основі проблеми
Нинішній етап конституційної реформи нагадує фінальний заплив на
олімпійській 50-метрівці. Здається, Денис Силантьєв пояснював
допитливому журналісту: «Яка тактика на 50 метрах? Головне, не проморгай
старт і – шуруй!»
Але з Конституцією так обходитись не можна. «Шурувати» годиться
тоді, коли все зрозуміло: маршрут, сили, мета… І, бажано, завчасно. Ми ж
спостерігаємо поки-що коментарі, шоу тощо, але сам предмет аналізу бачили
(якщо бачили) лише одиниці. Так не можна. Пригадую звинувачення щодо
прийняття Конституції і попереднього внесення змін. Звинувачення
зводились до терміновості рішень. Але претензії були скоріш надуманими, бо
до ухвалення Конституції підготовка велась 5 років і приблизно стільки ж –
для внесення змін. Причому зміни завчасно оприлюднені, вони були
предметом широких дискусій на різного рівня форумах, про них регулярно
повідомляли ЗМІ.
Сьогодні не так, і це турбує. Навіть прониклі в газети зауваження
Венеціанської комісії (при обіцяному ініціаторами їх врахуванні) означають
іншого змісту зміни. Комісія звернула увагу на те, що варіант змін посилює
адміністративні важелі управління, а децентралізація залишається
своєрідною приманкою, тобто словами. Про це я писав ще місяців чотири
тому, очевидно, мої підозри не були даремними.
Україна переживає сьогодні дуже складний період своєї історії. Ясно,
що він впливає на мотиви рішень владних органів, зокрема парламенту. Але
Конституцію не можна підлаштовувати під певний момент, інакше вона
не буде Основним Законом. Стосується це, зокрема, наміру визначати в
Конституції особливий статус окремих територій Донбасу. А яких саме?
Цей тимчасовий момент мусимо унормувати в основному документі
держави? Тоді так само логічно було б не згадувати в ньому про Крим, але з
тим погодитись не можна.
Більше того, посилання на зміст Мінських угод непереконливе. Вони
за історичним значенням поступаються Будапештському меморандуму про
гарантії безпеки Україні, але ж ми не робимо реверансів меморандуму в своїх
законах. І це зрозуміло, пишуться базові формули існування нашої держави.
Та й, по великому рахунку, Мінські угоди не вимагають виокремлення
статусу певних територій, то вже наші «мудреці» видумали «Лугандон».
Логіка угод, в які перейшли вимоги Майдану, зобов’язання державних
керівників, їхні заяви до оволодіння владою, стосується децентралізації
влади по суті, самоврядності територій і громад. І за змістом вони мають
бути однаковими скрізь в Україні, якщо вона підтверджує свою
унітарність. Найважливіше в цьому компоненті реформи – справжня
самоврядність, вона потрібна нам, а не, скажімо, Венеціанській комісії
чи Кремлю.
Особливий же статус для окремих місць наводить на сумніви щодо
фактичного самоврядного статусу на всій території України. Більше року
часу уже втрачено, справжні ж то реформи розпочинаються не з дискусії про
дефініції: «староста», «повіт», «регіон»…, а з суттєвої зміни бюджетного і
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податкового законодавства. Зробили б це перед початком нинішнього року,
знайшли б уже тисячі підтверджень ефективності самоврядування і тисячі
підводних рифів, які треба оминути в змісті Конституції. Натомість
суспільству пропонується вчергове кіт у мішку, хоч і добре полатаному.
Люди це розуміють. Днями вдалося поспілкуватися з кількома
керівниками сільських громад на Полтавщині. Вони стривожені, їм
(небезпідставно!) здається, що посилення самоврядності перекриваються
адмінреформою і ще більшою від того централізацією. Але не це головне.
До цих пір немає відповіді на природне питання: а нащо адмінреформа?
Коли і що вона дасть? Що лежить в її основі? Поки що пояснення
примітивне: об’єднанні громади матимуть фінансову спроможність на… На
що? І що вирішує економія на зарплатах теперішніх сільрадівців, яких стане
приблизно вп’ятеро менше? За ці кошти будуть оновлені школи, лікарні,
ФАПи, будуть відремонтовані тепер жахливі дороги? Ні, звичайно. Але
самих шкіл стане менше і набагато. І ще менше залишиться сіл. Згортання
поселенської мережі очевидне вже сьогодні, воно супроводжується
жахливим безробіттям. А відповіді на ці ключові проблеми пропонована
владою реформа не дає.
Очевидно, до внесення змін в Конституцію треба знайти відповідь
на головні проблеми держави, очима громадянина побачити його власну
перспективу і перспективу держави.

30.06.15
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Коментар для ЗМІ
Події останніх днів* коментувати не варто. Або офіційна (яка б вона
не була) влада здійснюватиме свої функції, або Україна все більше
перетворюватиметься у велику Малинівку, де все передує кривавому
весіллю. Сільські і міські голови можуть завчасно шити папахи, берети,
картузи чи шапки, слухаючи при тому чергового Попандопуло з його
можливостями позичати чи малювати гроші. Вже домалювалися до їх
нульової риски, їх макулатурна вага падає на ціни, надуваючи профіцит
насправді злиденного бюджету, котрий невідомо чому тішить уряд.
Я міг би підняти майже дворічної давності свої відгуки на події
довкола Майдану, щоб повторити їх, і вже як наслідок застерегти усіх нас і
особливо занадто радикальних і приплескуючим їм, що інститути
державності за будь-яких обставин руйнувати не можна. Можна (і
потрібно!) змінювати їх повноваження, персональний склад, політику…, але
нищити інститути – означає вести до безладдя. Воно уже проявляється то в
«люстрації» через сміттєві баки, то в спробі взяти за петельки прокурорахабарника (а, виявляється, його можна і цивілізованим, законним способом
спровадити до тюрми), то відвертим розграбуванням бурштину, лісу,
земельних ділянок, піску і інших ресурсів, то під відеозйомку видиранням у
держави належного їй пального, то очевидного грабунку бюджету під
фіктивні витрати на потреби перманентної АТО.
Так не повинно бути в державі, як не може бути недержавних, тим
паче партійних військових утворень. Це визначено ще 25 років тому
парламентом і підтверджено повсюдно світовою практикою. Можна з
повагою ставитись до рядових добровольців з батальйонів і корпусів, але не
слід закривати очі на те, що амуніція, зброя, провізія, зарплата тощо.
забезпечуються кимось – не державою. Тому в будь-який час все те може
бути розвернено проти неї, музика гратиме під того, хто її замовляє. Сказав
«державою не забезпечується», але забезпечується її народом, бо все те, що
використовується і в боях, і в розборках, і загалом в буднях, є наслідком
праці людей, обділених нині зарплатою, грабованих тарифами і поборами,
через що і з’являються можливості у окремих товстосумів утримувати
позадержавні структури.
Все це свідчення того, що державне життя в Україні організоване
неправильно. Це очевидно і підтверджується багатьма фактами з
теперішньої практики. Лікування цієї недуги відоме – зміна системи влади.
Час на зміну втрачається, реформа імітується створенням нових
бюрократичних контор, котрі можуть стати лише додатковими
центрами корупції. Вдосконалення Конституції підмінюється сумнівною
адмінреформою, в якій замість інтересів людини визначальними стають
абстракції: відстані, чисельності, бюджетні доцільності тощо. Влада і бізнес
ще більше зрощуються, тому нажива стає провідною метою влади, її різних
ланок в центрі і на місцях. Саме тому до влади немає довіри у народу, а він,
на жаль, часто байдуже спостерігає, як хтось виступає нібито від його імені.
___________________

* Про… захоплення «кимось» приміщення НАК «Нафтогаз України».

486

Україні потрібна державність. Те, що діється в останній час, –
додаткова компрометація нашого устрою, крім того, пропагандистський
матеріал для наших недругів.
«Весілля в Малинівці» було комедією. Наше «весілля» може
закінчитися не фарсом, а великою трагедією.

13.07.15
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Про доцентралізацію влади
Я не помилився в назві. Саме дОцентралізація, а не дЕцентралізація
влади передбачається проектом, що запропонований парламенту і ним
підтриманий. Централізація посилюється конкретизацією функцій перфекта
(він замінює нинішню адміністрацію, тобто голова РДА, ОДА тепер
називатиметься префектурою, в тому новація вичерпана), префект
здійснюватиме нагляд за органами самоврядування. А ради відповідного
рівня тепер позбавляються навіть права висловлювати недовіру
призначеному чиновнику, навіть якщо той самодур.
Де ж тут підвищення ролі і статусу органів місцевого
самоврядування, про що гриміли всі нинішні посадовці перед виборами? В
якій нормі, фразі, слові це передбачено? Ці органи можна тепер за доносом
префекта підмінити тимчасовим державним уповноваженим, і поки
слухняний КС визначатиметься з оцінкою якогось акта ради, то
уповноважений керуватиме відповідним виконкомом, а дострокові вибори
відбудуться (якщо відбудуться) через півроку. Як КС вирішуватиме подання,
треба запитати в адміністрації президента.
На рівні району і області передбачається голова ради і голова
виконкому ради. Якби не було адміністрації (префекта), то це було б вірно,
проявлялась би воля громад, була б залежність виконавчого органу тобто
влади від виборців. А так «… пусті слова про право бідних», як писав поет.
При наявності префекта яка роль голови виконкому? Якщо виконкомом
починає (в певних випадках) керувати тимчасовий уповноважений, то яка
при тому роль голови ради? Можливо, він буде готувати громадськість до
наступних виборів? В Конституції закладається небезпечна колізія для
певних територій.
Проект закону «делікатно» подає ст. 133 Конституції. В ній зникає
перелік областей. Гадаю, деяких може і не стати, порядок їх утворення
визначається звичайним законом, тобто простою більшістю парламенту.
Нехай задумаються мешканці деяких областей і міст, нехай візьмуть за
приклад досвід нинішнього Дрогобича, на меншому рівні – Димера, Гребінок
і багатьох інших.
Дивують виступи депутатів. Про яку підвищену роль органів
самоврядування вони говорять? Чи уважно вони читали текст проекту
закону? Навіщо вдаватись до пафосної патріотичної риторики, якщо
текст не має стосунку до теми миру і війни? Зміст – посилення
централізації і ніщо інше. Але ж її і сьогодні вистачає, а проблеми
кровоточать. Очевидно, справа все-таки в іншому.
Суть змін – у громадівському підході, в невизначеній поки що змістом
адмінреформі. Вона ж то занадто ризикована, може закінчитися зачисткою
території України від більшості сіл і … українців.
Розумію, що критикувати здійснене парламентом після двократно
виконаного гімну (хай навіть не в тональності) в сесійному залі невигідно.
Але істина не терпить фальші. Істина в тому, що проект закону щодо
децентралізації влади децентралізації не передбачає.
Час це підтвердить.
16.07.15
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Репліка
Більш-менш регулярно намагаюсь читати газети, придбані у вахтера
Спілки письменників. Там зустрічається чимало цікавого, повчального,
аналітичного матеріалу, він дозволяє повніше оцінити місце і роль творчої
інтелігенції, її окремих представників в суспільному житті країни.
Професійніше, на мій погляд, це вдається «Слову «Просвіти», можливо,
через стабільність її редакційного колективу, через рівень автури, вибраної
тематики, відсутності сфер творчого життя, обов’язкових для висвітлення, як
це необхідно у суто літературних виданнях.
На жаль, не раз трапляються публікації, де за зовні значущою темою
проглядається погано замасковане «его» автора, який користується нагодою
заявити про себе, в чомусь виправдатись перед тими, хто його знав і знає.
Якщо для самоочищення чи для самозвеличення аргументів не вистачає, тоді
автор попутно обмазує уявного опонента, послуговуючись при тому
заяложеними штампами, вигаданими такими ж, як і він сам,
споглядальниками політичних процесів.
Такий довгий вступ роблю для репліки щодо спогадів Віталія
Дончика «Будьте ще здоровішими»*. Добре, що нариси про талановитих і
послідовних людей не дозволяють їх забувати, але герой оповіді – Анатолій
Шевченко – служить лише тлом для постаті автора. (Чув інколи коментарі
щодо останнього, але оскільки не був обізнаним достеменно щодо його дій,
переконань, впливу на будь-що, не стану повторювати чужі оцінки. Це
непристойно.) Ясна річ, людина свого часу героїчно демонструвала свій
патріотизм за чаркою в «Енеї» чи десь на кухні. Про це він сам згадує.
Повіримо йому, бо таких «героїв» було і є стільки, як і кухонь в Україні.
Напевне, сумніваючись в достатності аргументів щодо власного патріотизму,
він притягує в оповідь те, що спекулятивно поширювалось деким із моїх
опонентів, а потім використовувалося іншими як ніби-то відомим фактом.
Пригадую, в цій же газеті подібно висловлювався Валерій Шевчук, сортуючи
політиків на «історичні постаті» (В.Ющенко, «історизм» його багатьма
поцінований) і на «дрібноту», куди віднесено і мене. Нехай це справа того,
хто пише. Але в чому причина такої зневаги? Та в тому, що нібито мені
належала ідея надати російській мові статус державної. Хто і де подібне чув,
не знаю, але на моєму боці партійні документи (писані мною) з 1991 року,
там згадки про таку нісенітницю немає, як і у стенографованих (!) виступах з
трибуни парламенту. І хоч саме я, за словами В.Дончика, «настирний зазіхач
на крісло спікера» (обраний головою парламенту з першої пропозиції)
добився 17-кратним голосуванням ухвалення 10-ї статті Конституції, і хоч
«помаранчевий» Майдан розпочався з ініційованої соціалістами акції
«Україна без Кучми», брехливі стереотипи повторюються тими, кому,
очевидно, від себе (чи про себе) сказати нічого.
Людина завжди повинна залишатись сама собою. Не я це
придумав, але намагаюся дотримуватись такого принципу. Критику лінії ЦК
я робив не на кухні, а, будучи партійним функціонером, писав генсеку (це
___________________

* «Українська літературна газета» 3 липня 2015 р., ст. 14
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було опубліковано), що головна причина кризи партії і держави в тому, що в
керівництві ЦК немає жодної людини, котра знає низову партійну роботу. Я
сперечався з другим (і не тільки) президентом не тому, що хотів зайняти
його місце, а тому, що він, зокрема, намагався юридично закріпити
диктатуру, перетворити землю в товар. Були й інші речі, але пояснювати їх
В.Дончику не вважаю потрібним. Він не зрозуміє. Ні, не «однією з перших
моя партія хотіла протягти «другу державну» (цитую його ж), а справді
першою і єдиною в Україні виступила за побудову справді народної
держави, за європейську модель управління, за вищу роль місцевого
самоврядування. І поки різні мої опоненти прикладали руки до серця під час
фальшивого звучання гімну у сесійній залі з приводу децентралізації, я
звернувся до інтернетівського читача з роз’ясненнями про те, що в
голосованому проекті йдеться не про децентралізацію, а про
дОцентралізацію. Було б зовсім не зайвим, щоб до цього висновку пристали
інтелігенти, творча еліта, котра би не лише балачками, як дехто,
боролася за корінні інтереси України, бо в ній життя повністю залежне від
системи влади і змінювати її треба обов’язково. На це потрачено багато і
моїх зусиль. Не завжди вони були успішними, але успіху було б значно
більше, якби не доводилося одночасно відбиватись і від «штатних патріотів»,
котрі, гадаю, уявляють, якою мала би бути Україна, та не знають, яким чином
цього досягти на практиці, і нічого в тому сенсі не роблять.
А може, і не хочуть чи не здатні робити.
20.07.15
Еліті
Бунт внутрішніх еміграцій – для чого, кому, кого?
Т.Севернюк

Де ви – знавці, оцінщики і судді,
Коли сьогодні схиблений маршрут?
Хіба не видно, чи не чуть посутній
Злодійський крен, зловісний скрегіт пут?
Ви все ждете, щоб з відстані вказати
Хто помилявся, в чім помилка є,
А заодно епітети роздати,
Самовдоволення потішити своє.
Я не ховався. Піднімався, падав.
Душа кривавить від образ і змов.
Але ні разу там – на барикадах
Я вас не бачив – вдатних до розмов.
З пророблених частково фоліантів
(Для звань, посад чи власних реноме)
Ви пізнавали світ іще від антів,
Сучасний світ для вас – кіно німе.
За частоколом злих стереотипів,
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Де чорно-білі фарби і думки,
Ви боїтеся, щоби хтось не випав
Із сажі чи словесної муки.
Земля тим часом корчиться в пологах.
Країна – викидень, чи має право жить?
Ви де, - в лакеях, у «геройських» блогах?
Хай мимо вас історія біжить?
Еліто! Відклади свої турботи,
Час істини сьогодні настає.
Себе зміни і піднімись на спротив.
…Якщо є совість.
Й ти, еліто, є.
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Про долю соціалістичної ідеї в Україні.
Ідея вічна, як прагнення людей до соціальної справедливості. Серед
носіїв ідеї – партії з відповідними назвами. Саме в партіях нині відчувається
криза (про це згодом), але ідею не можна відкинути. Не випадково всі партії,
особливо ідучи на вибори, піднімають на щит гасла соціалістів, хоч на
практиці не збираються нічого в тому напрямку робити. Не здатні того
робити, бо в різній формі, різною мірою всі вони – прибічники ліберальної
моделі, при якій так званий «вільний ринок» регулює всі відносини, а
насправді все підпорядковується інтересам крупного бізнесу, і йому
найперше підпорядковується державна машина.
Світ розвивається безперервно. Спіраль – його траєкторія. Це давно
відомо, безспірно. За етапом капіталізму (в його різних підетапах), в його
внутрішньому середовищі розвивається новий лад – назвемо його
комуністичним чи, як тривалий етап, – соціалістичним. Такі назви вибрали
Маркс, Енгельс, Ленін, керуючись законами діалектики, науковими
висновками Гегеля. Не в дефініціях, власне, справа, і не в часовій
регламентації конкретних перемін. Справа в принципі, в закономірності, яку
нікому, однак, обійти не вдасться.
Маркс, до речі, ніколи не говорив про наукове виведення з
капіталізму комунізму. Це придумали ті, хто з марксизмом боровся, не
читаючи (або не розуміючи) Маркса. Він говорив про перехід до нової
історії людства, яка включає в себе цілий ряд способів виробництва, через
котрі знищується всяка взагалі приватна власність, а не тільки капітал.
За Марксом, комунізм співвідноситься за своїм історичним
масштабом не з капіталізмом, а з усією передісторією людства.
Прив’язувати його теорію, чи праці його послідовників (власне, крім Леніна
тут складно когось назвати) до невдач, складнощів, помилок в практиці, до
«сталінітету» зокрема, – це намагання повернути розвиток у зворотному
напрямку. Що з того виходить, видно на прикладі сучасної України.
Коли я чую чергові пафосні речі про боротьбу за незалежність
України, про заслуги окремих достойників чи політичних сил, то хочу знову
повторити: «Ви не за суверенітет боролися. Ви боролись проти попереднього
ладу. Ідея суверенітету була прикриттям мети, прикриттям, між іншим,
свого невігластва щодо закономірностей розвитку цивілізації. Наслідки ж
такої лінії плачевні».
Ще 1990 року в газеті «Молода гвардія» (29.09.1990) мій товариш,
юрист з ВО «Електронмашу» Олексій Ющик, з яким ми створювали СПУ,
нині він доктор юридичних наук, писав про те, чого можна чекати від
згаданої боротьби. Не втримаюсь, щоб не процитувати: «Як тільки
приватна власність вступить в свої права, наше бідне господарство, не
встигнувши опам’ятатись, опиниться на економічних задвірках
цивілізації. Країна із суверенної держави перетвориться на феодальну
колонію елітарної верхівки об’єднаного капіталістичного світу…
Економічна потужність елітаризму базується на експлуатації «третього
світу» і набагато меншою мірою – трудящих своїх країн».
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Чи треба далеко шукати підтвердження сказаному в нинішній
Україні?
Розуміючи таку небезпеку, створена в 1991 році Соціалістична партія
України ухвалила в своїй «Програмній декларації» тези, які залишаються і
сьогодні дороговказом для справді організацій соціалістичного типу. 23 роки
тому ми заявляли: «Все трудніше відповісти на життєві питання:
Ø чи буде завтра робота у трудящого і можливість утримувати себе і
свою сім'ю?
Ø чи зможуть одержати освіту і професію, що забезпечує гідне
існування, наші діти?
Ø чи жде нинішнього трудівника спокійна, забезпечена старість, а чи
прозябання в злиднях і забутті?
Ø чи не втягнуть чорні сили народ України в криваву бойню з
багатьма тисячами невинних жертв?
Ми дали і відповідь на те, що слід робити, аби біди не сталося. Ця
мета не відкидається і нині, тільки старт для її досягнення став іще
складнішим. Люди, виборець, електорат не зміг відмежуватись від
пройдисвітів, балакунів, обіцяльників ринкового раю. Тому були об’єктивні
передумови, були і наші внутріпартійні помилки. Проте потреба повновладдя
трудящих залишається. Принагідно до першої частини розмови щодо
Конституції назву один з пунктів програмної декларації, написаної 23 роки
тому:
«…шлях до повновладдя трудящих Соцпартія бачить в…
демократизації державного устрою при вирішальному розвитку влади рад
народних депутатів…»
До цього висновку через 20 років прийшов і Майдан. На жаль, на
практиці робиться інакше.
Про партію соціалістів. Є сучасна партія «Соціалісти». Її очолює
В.Цушко, в порядності і послідовності якого не сумніваються і прихильники,
і недруги. Влада вибудовує схеми проти цієї політичної сили, сили
ідеологічної (а не фінансово орієнтованої), створює залежних нових «лівих»
на зразок групи В.Волги.
СПУ, в керівництво якої проникли гроші, тяжко одужує, готує новий
з’їзд, щоб позбутися в керівництві бізнесменів. Перспектива – в об’єднанні
СПУ і партії «Соціалісти». Тим часом спільно вони готуються до місцевих
виборів. Наступне лідерство, об’єднання тощо – в робочому, як мовиться,
порядку. Приклади в Черкаській, Хмельницькій та інших областях
демонструють можливість позитивної перспективи.
Позитивної, бо саме соціалісти пропонують суспільству те, що йому
найбільш необхідно – соціальну справедливість, рівність в добробуті на
основі праці.
Тільки в такому напрямку розвиток приведе країну і людей до стану,
який їм необхідний.
24.07.15
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Враження від радіопередачі
Мене запросили на радіо «Культура». Авторська програма Любові
Голоти, прямий ефір. Головні теми: Конституція і доля соціалістичної ідеї.
Погодився відразу, бо Л.Голота – не кон’юнктурник. Вона – редактор
«Слова Просвіти», класний журналіст, хороший аналітик, чудовий поет. А
ще тому, що інші ЗМІ оглядаються на владу, якій моя позиція не до вподоби,
і тому пробитися до людей зі своєю думкою важко. Свобода слова, так би
мовити.
Про Конституцію нині розмов багато, найбільше про
децентралізацію влади. Сам президент її пропагує, а його рупор у
парламенті шукає такі позитивні наслідки в реалізації змін до Основного
Закону, що від захоплення паморочиться в голові. Йому паморочиться і, він
сподівається, наївному обивателю.
Мені вже раніше доводилося звертати увагу на те, що в законі про
зміни до Конституції ніякої децентралізації не передбачається. Навпаки
через функції префектів централізація посилюється. Автор законопроекту
вжив відвертий вислів «префект здійснює нагляд… за діяльністю органу
самоврядування». Якби це стосувалось лише потреби дотримуватися норм
Конституції, то з цим жандармським (чи прокурорським) виразом ще можна
було б змиритись. Але ж префект ще й «координує» дії місцевих органів
державної виконавчої влади, робить те ж, що і нинішня держадміністрація.
Координування – найбільш невизначена змістом категорія, вона винятково
небезпечна суб’єктивізмом або самого префекта, або його «начальства»,
включаючи того, хто його призначив, себто президента.
В Основний закон нові дефініції вводити слід обережно. Якщо така
потреба появляється, то суть її слід розкривати відразу, щоб такою вона
зафіксувалася у всіх: представників влади, юристів, усіх громадян. В такому
випадку щодо префекта в законі добре було б записати, що він – своєрідне
«государеве око» здійснює нагляд за дотриманням Конституції і прав
людини на відповідній території, за забезпечення там же суверенних прав і
цілісності держави. Це одна з основних функцій президента. Але префект не
має права втручатися в господарські питання, економіку, бюджет. Для того
на місцях вистачає кадрів, їх не треба «координувати» по президентській
«вертикалі». Для того є Кабінет Міністрів – для потреб
загальнодержавних, і виконком відповідної ради – для потреб території,
її населення.
Не треба соціологічних замірів, щоб переконатись, що все менше
людей вірить в європейськість чи демократизм президента, хоч не про
ставлення до нього мова. У нас президент обраний демократично, отже, він –
наш, хороший. Але ж Конституція, її зміни готуються не лише на період
його каденції. Після нього може з’явитися людина з іншими, не виключено –
реакційними замашками, їй введені норми (якщо таке, не дай Бог, трапиться)
знадобляться. Пригадаймо, як В.Ющенко добивався повноважень Л.Кучми і
кому вони дістались, чим те все завершилося. Ще не завершилося.
Для агітації за проект використана тема війни-миру. Мовляв, ми
«ткнули дулю» Кремлю під пункт №11 Мінської угоди, продемонстрували
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свою волю до перемін: президент, мовляв, першим в історії незалежної
України віддає владу на місця. Де ж це записано? Слова з екрана TV до
норм Конституції не приклеїти. А красномовні клеврети, віддані (до
зручного часу) президенту, вже «поставили в тупик» Путіна і «припинили»
побоїще в Донбасі.
Зв'язок цього проекту змін і проблем війни надуманий. Так, пункт
11 Мінської угоди з’явився за наполяганням Кремля і при пасивності
представників ЄС. На цьому і потрібно було зіграти. Зіграти негайно! Статус
органів самоврядування слід було передбачити таким, як в Німеччині,
Польщі, Австрії… Причому по всій території України відразу, так як
записано в проекті нової редакції Конституції, опублікованому майже два
роки тому, і який влада уперто не бачить. Як те потрібно Україні, як того
вимагав Майдан, а не для догоджання Кремлю чи його п’ятій колоні на
Донбасі. Недарма ж згадується владцями, що Москва незадоволена проектом
змін, мовляв, саме тому «ми праві». Та ні! Сусідам однаково, щоби ми не
написали в Конституції. Вони угоду виконувати поки що не збираються, а
проблему кровопролиття розв’язувати доведеться нам. І вищий статус
самоврядування по всій території держави, де головним у регіоні буде не
призначенець, а обрана людина, був би формою розв’язання складного
завдання і початком суттєвих перемін в суспільстві і державі.
Запитайте будь-якого керівника органу самоврядування, і він
підтвердить, що формальної самостійності йому не достатньо. Йому потрібні
реальні гроші на рівні населеного пункту, району, області. Гроші, які на
території заробляються і відповідно там витрачаються. Тому повчання з
Центру, де визначають, що «дати» регіону, дратує тих, хто до наповнення
бюджету має тісніший стосунок, ніж чиновник у Центрі. Було б правильно не
ділити податки на «наші – не наші», а всі надходження від них (від усіх їх
видів!) ділити порівну на ті, що залишаються, наприклад, на рівні області і ті,
що централізуються для загальнодержавних потреб. Так роблять у деяких
країнах і стимулюють тим самим ініціативу господарників, створення
робочих місць, розвиток підприємництва тощо. Іншого шляху, схоже, не
існує, принаймні для країн, що намагаються подолати кризу.
В проголосованому проекті ключовою темою є не децентралізація,
а адмінреформа. Зміст її обтічно пояснюють прибічники закону. Обтічно, бо
в ідеї набагато більше запитань, ніж відповідей. Такої «сирої» ідеї в
Конституції передбачати не можна. Врешті, назрілі реформації можна
здійснити і на основі простих законів тоді, як виникне в тому потреба. Поки
що адмінреформа виглядає способом підпорядкувати виконавчій владі
реформовані органи самоврядування. Не можна ж людей заколисувати
дурницями на зразок: щоб ради були спроможними, треба зменшити їх
кількість, скоротити витрати на їх утримання, і тоді з’являться кошти на
школи, лікарні, шляхи… Хто порахував економію на зарплатах голів і
секретарів сільрад (приміром чотирьох з п’яти)? Цієї економії хіба що
вистачить на могоричі тлумачам такої реформи. Потрібна реформа
податкової і бюджетної систем, а не маніпулювання з адмінреформою за
рахунок інтересів людини. Саме на рівні громади виборець має знати, за кого
особисто він віддає свій голос, що і як його обранець робитиме для
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задоволення інтересів виборця, колективу, односельців, громад… Що він
знатиме про людину, яку йому запропонують з третього-п’ятого населеного
пункту, куди він – виборець – ймовірно ніколи не звернеться? А ще не можна
не зважати, що і сусідні населені пункти відрізняються, буває, етнічним
складом, релігійними уподобаннями, традиціями… Ми на рівному місці,
користуючись «арифметичними» підходами, можемо одержати нові
конфлікти, яких і без того вистачає.
Адмінреформу треба розпочинати з основи, знизу, а не робити все
навиворіт, адміністративно, централізовано. Якщо записане в змінах і
вдасться провести, то це буде лише зручна основа для адміністрування
«зверху», особливо для адмінресурсу на виборах. Бути тим задоволеним, як
результатом виборів у 205 окрузі? Там 10% виборців обрали депутата. А
якщо взяти чисельність призначених управлінців і їх сімей, то це і є приклад
простого адмінресурсу, бо голосували тільки залежні від виконавчої
влади. При об’єднанні громад цей підхід ще більше утвердиться. Невже для
цього треба нівечити Конституцію?
Над цим би варто було задуматись тим, хто прийматиме остаточні
рішення. Тим, хто не втратив совість.
28.07.15
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Из интервью газете «Бульвар Гордона»
«Жаль, страдают люди, льется кровь…»
− В открытом письме Петру Порошенко вы назвали изменения в
Конституцию
"укреплением
административной
вертикали"
и
"очередной попыткой концентрации власти". Почему вы так считаете?
До того, как стать президентом, Петр Алексеевич говорил правильные
вещи о реформах местного самоуправления, судебной системы, прокуратуры
и так далее. Озвучивал все, что требовал Майдан 2004 года и Евромайдан. Но
те его заявления не соответствуют практическим намерениям.
− Как
не
соответствуют,
если
готовится
масштабная
децентрализация по всей стране?
Порошенко говорит: "Раньше ни один президент Украины не
передавал всю власть на места". В унисон ему кивают другие политики.
Может, Петр Алексеевич глубоко не вник в предложенные изменения? Но
специалисты-то не могут не понимать: никакой передачи власти на места не
предполагается,
наоборот,
вместо
дЕцентрализации
готовится
дОцентрализация! Вместо государственных администраций в районах и
областях будут префекты, назначаемые президентом. В этом вся «передача».
− Согласно проекту изменений, префекты не имеют права
вмешиваться в управление и распоряжаться местным бюджетом, их
задача – следить за соблюдением Конституции и законов Украины,
чтобы в очередном регионе не вспыхнули сепаратистские настроения.
Где такое написано? Кто сказал, что у представителя президента
будут ограниченные полномочия? В законопроекте написано, что префект
"координирует деятельность" местных органов исполнительной власти. Но,
что значит "координирует"? С нашей юридической казуистикой под такую
формулировку много чего подпадет. Например, не раскрыли местные органы
Закарпатья, кто стоит за контрабандой, – префект приостанавливает работу
местного совета. Фантазий у юристов хватит.
Или, допустим, если руководителем госадминистрации попался
самодур, раньше его можно было сместить, а сегодня это право совета
убирается. То есть местный орган самоуправления полностью
подконтролен назначенному сверху префекту, который от имени
президента будет осуществлять надзор за областью, районом, громадами.
Сегодня у нас на местах голова рады и он же – голова исполкома, а
завтра – еще и префект и две «головы»: совета и исполкома совета. То есть
сегодня два чиновника (включая голову администрации) не могут найти
общий язык, а завтра их будет уже трое – настоящий трехглавый змей. Но на
конкретных территориях должен руководить и отвечать за все один человек,
избранный громадой. Можно тысячу раз заявлять о децентрализации, но
проблема остается: реформа системы власти заменена административной
реформой, и та недостаточно проработана.
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− Что на ваше обращение ответил Порошенко?
Никакой реакции. Я и другие представители Конституционной
асамблеи два года работали над изменениями в Основной закон. В 2014-м я
передал наш текст тогдашнему заместителю главы Администрации
президента Игорю Грыниву, которого знаю еще по Верховной Раде первого
созыва. Но ответа не получил до сих пор.
− Как думаете, почему Администрация президента не
отреагировала на ваше обращение?
Наверное, я допустил ошибку, когда сказал Грыниву: "Познакомьтесь,
пожалуйста, это Алексей Иванович – лучший специалист по
конституционному праву в Украине".
− Какой Алексей Иванович?
Доктор юридических наук, профессор Алексей Ющик, ведущий
научный сотрудник отдела конституционного права и местного
самоуправления в Институте государства и права имени Корецкого.
Наверное, Грынив был уязвлен, когда я назвал Алексея Ивановича
лучшим специалистом, считая таковым себя. Шучу. Я потому не удивлен,
что ни меня, ни Ющика не включили в конституционную комиссию, которая
была создана Порошенко для наработки изменений в Основной закон, хотя я,
например, был сопредседателем двух комиссий – в 1996-м и 2004-м.
Речь не об амбициях, я обеспокоен тем, что очередная централизация
обернется еще одной трагедией для Украины, потому что децентрализации
нет даже на бумаге. Точно так же, как нет сегодня ни реформ, ни борьбы с
коррупцией, потому что центр коррупции здесь, в Киеве, в
администрировании всего государственного аппарата, в «вертикали»
власти.
− Может, Петр Алексеевич не отреагировал на ваше письмо
потому, что хорошо помнит 2006 год, когда из-за вас не стал спикером
Верховной Рады?
Возможно. Но если человек в статусе президента обращает внимание
на прошлые обиды, страна далеко не уйдет. Если они хотели сделать тогда
перестановку, надо было прямо сказать, а не делать из меня козла отпущения.
Ведь его кандидатура появилась накануне голосования взамен внесенной
официально (и социалистами согласованной) кандидатуры Еханурова.
− О какой перестановке речь? Вы как глава фракции
Социалистической партии подписали коалиционный договор с "Нашей
Україной" и БЮТ, согласно которому премьер-министром должна была
стать Тимошенко, а спикером – Порошенко. Вдруг вы выставили свою
кандидатуру против кандидатуры Порошенко и одержали победу с
помощью голосов регионалов и коммунистов.
Вы ошибаетесь, в договоре должности и фамилии не определялись. О
Порошенко не было и намеков. Ко мне приехал Жвания (Давид Жвания, в
2006-м был нардепом от фракции "Наша Україна". – "ГОРДОН"), говорил:
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"Мы изберем Порошенко спикером, через три месяца турнем Юлю с поста
премьера и назначим Порошенко, а тогда вас изберем председателем
парламента".
− Что вы ответили Давиду Важаевичу?
"Вы меня за лоха держите или как? Зачем откладывать, давайте сейчас
Порошенко премьером изберем, он толковый мужик". Думаю, с Петром
Алексеевичем также играли, потому что конфликт 2005 года, когда Кабмин
отправили в отставку, выстраивался сознательно и прежде всего из-за
противоречий между Юлей и Порошенком (В феврале 2005-го, после победы
Оранжевой революции, было сформировано правительство во главе с Юлией
Тимошенко. В конце марта противоречия между командой премьера и
президента начали нарастать, Ющенко публично признал существование
конфликта между Тимошенко и Порошенко, возглавлявшего тогда Совет
национальной безопасности и обороны. После политического кризиса и
взаимных обвинений в коррупции, в сентябре 2005-го Ющенко отправил в
отставку и Тимошенко с Кабмином, и Порошенко. – "ГОРДОН").
А игры со мной начались после того, как Ющенко из США вернулся.
Он улетал в Америку с намерением поддержать мою кандидатуру на пост
председателя Верховной Рады, заявил об этом, а вернулся и сказал: "Нет".
Это ему в США дали понять: мол, нельзя Мороза ставить, не получится его
за ниточки дергать, у него нет счетов.
− Каких счетов?
Банковских счетов на Западе, бизнеса. Кроме того, еще в 1994, во
время первой официальной встречи с американцами, я сказал: "Вы делаете
стратегическую ошибку, двигая НАТО на восток, нельзя этого делать". У
меня нет и никогда не было зависимости от той страны.
− Зато Тимошенко в 2006-м утверждала, что за вхождения в
коалицию с Партией регионов и коммунистами вам заплатили 300
миллионов долларов.
Это Ляшко ее поручение выполнил. А во время парламентского
кризиса 2006–2007 годов Юля подключилась к кампании травли меня в
прессе, и тут же в СМИ всплыла тема про 300 миллионов, хотя, помните, ни
она, ни другие БЮТовцы при обсуждении моей кандидатуры слова против не
сказали, потому что не хотели видеть Порошенко на этом посту. Я подал в
суд за клевету и выиграл. Знаете, что после этого заявила Тимошенко? "Ах, я
ошиблась, Морозу заплатили не 300, а 350 миллионов". И когда сегодня
власти заявляют: мол, мы вернем в Украину деньги, украденные Януковичем,
я отвечаю: "Да вы дальше идите! Не останавливайтесь на Швейцарии. В
Лондон, например, идите, может, найдете там и Юлины, и мои "350
миллионов", свои я сразу отдам".
Я встречаюсь с разными людьми, рассказываю, что на самом деле
произошло после Оранжевой революции. Люди вроде понимают,
соглашаются, а после говорят: "Все одно за Юльцю голосувать буду, вона ж
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за нас страждає". Видимо, эту психологию уже не исправить. Как говорится,
люди достойны своей власти.
− Вас задевает, что многие в Украине считают Мороза
предателем?
«Многие» – громко сказано. Но, естественно, задевает, я же живой
человек. Тем более что против меня была запущена общегосударственная
информационная машина, изо дня в день повторявшая одно и тоже, это
сработало. Прав был Геббельс, когда утверждал, что ложь, повторенная
тысячу раз, становится правдой. А мне все время хочется спросить: "Люди, а
кого именно я предал?".
− Суть претензий к вам со стороны гражданского общества
сводится к одному: именно вы со своей фракцией в 2006–2007 годах
развалили оранжевую коалицию, объединившись с Партией регионов и
Коммунистической партией.
Разве я до этого парафировал соглашение о коалиции между "Нашей
Украиной" и Партией регионов? Нет, но это было сделано. Им надо было
лишь показать, что оранжевая коалиция не получилась из-за несогласия
социалистов и лично Мороза. Коалицию валил Ющенко, ему нужно было
подыграть бизнесменам из ПР и НУ.
На самом деле причина развала и в том, что Ющенко и Юля терпеть
друг друга не могли. Суть взаимной неприязни вовсе не в вышиванках и
глечиках, а в газе. Точнее в том, кто будет контролировать трубу:
"РосУкрЭнерго", в которой был интерес Ющенко, или "ИТЕРА", интересы
которой лоббировала Юля. ("РосУкрЭнерго AG" – компания по перепродаже
природного газа на территории Украины, а также Восточной и
Центральной Европы, в 2004–2009 года была посредником при поставках
газа в Украину и ЕС. Компанией владел олигарх Дмитрий Фирташ и
российский "Газпром". "ИТЕРА" – российская газовая компания,
принадлежащая государственной нефтегазовой компании "Роснефть". –
"ГОРДОН")
Я не раз тогда встречался с Юлей Владимировной, но ее одно
беспокоило: "Как сделать, чтобы правительство было сильным, а президент –
слабым?". Ющенко же постоянно твердил: "Что делать с Юлей?". После
роспуска парламента и новых выборов Тимошенко и другие получили
возможность создать, наконец, «чистую» оранжевую коалицию, но в итоге
сразу началось "вона працює" и прочее, как я и предупреждал А ведь
социалисты уже не мешали им.
− По результатам досрочных выборов в Верховную Раду в 2007
года социалисты в парламент не прошли, а вы, по сути, ушли из
большой политики.
Я не уходил из политики, просто не лез в публичную ее часть, да и
возраст не тот. Не хочу, чтобы мое имя лишний раз полоскали в прессе.
Ладно, я не соединился с Ющенко, а чего ж его на президентских
выборах 2010 года не поддержали? Почему его рейтинг с 50% рухнул до 1%?
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Потому, что Виктор Андреевич был пустозвоном, просто я намного раньше
других это увидел и оказался, к сожалению, прав. Именно Ющенко своей
политикой подготовил почву для авантюр Януковича. Так в чем Мороз
виноват? Когда я понял, что социалистам так или иначе отвели роль
предателей – перестал играть в их игры. Я вам подарил книгу своих стихов,
откройте и найдете там…
− …стихотворение, посвященное Тимошенко и Ющенко?
Нет, им я стихи не посвящал. Нельзя же посвящением считать
написанное во время ведения заседания, когда БЮТ единогласно
проголосовал за закон о Кабмине. Накануне Ю.Т. заявила, что проголосует за
него, «хіба що зірка з неба впаде». Я и написал:
Упала зірка просто з неба,
Причому – прямо на Кабмін.
Ми голосуєм так як треба,
Якщо заплатять добре, блін!
Я внимательно проработал Псалтырь и его толкования, готовясь к
переводу «Давидовых псалмов» Тараса Шевченко на русский (он ведь
грамоте учился по Псалтырю). И нашел в толкованиях то, что волновало царя
Давида. Он каждый раз обращался к Господу: "Объясни, я ведь живу
праведно, соблюдаю все каноны, чту Тебя, но почему меня ненавидят?". А
святитель Феофан так пояснил причину ненависти: если человек ведет
богоугодную жизнь, он становится примером для других, но люди не желают
так жить, потому что это трудно. Они осознают свой грех, а потому
богоугодный человек вызывает у всех раздражение, на него все клевещут,
несут напраслину.
А инерция клеветы и вранья живуча. Время от времени она
поддерживается некоторыми людьми. Свежий пример – интервью Е.Марчука
в «Бульваре». В разговоре о «Каневской четверке» он приплел мои
«контакты» с П.Симоненко и пр. Зачем это ему? Понимаю, что в наших годах
усиливаются симптомы хорошей болезни, когда «ничего не болит, но
каждый день новости». В таких случаях надо обращаться к свидетелям
событий и по свежим следам. Достаточно почитать вышедшее 12 лет назад
мемуары генерала Александра Нездоли. В 1999 году он был начальником
избирательного штаба Е.Марчука*. Он аргументировано подтверждает
_________________________

* «…Я предлагал ему ряд мероприятий, настаивал на необходимости
активизировать ведение кампании. Он меня слушал, а потом неожиданно…
порекомендовал: «Ты знаешь что? Сбрось обороты. Потом легче жить будет. Ты понял,
о чем я?».
«…Вспомнился недавний разговор с одним из руководителей СБУ,
который по-дружески сказал мне, что судьба выборов уже решена. И Е.Марчук тайно
договорился с Кучмой».
Нездоля А., Нестеренко С., Нестеренко Э. «Досье Генерала
госбезопасности Александра Нездоли». Б.Церковь. ООО «Червона Рута – Трус», ЧЧ
«Дельта», 2003., ст. 424-425.
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(многие это знали), что и Марчук, и не только он действовали по сговору с
Л.Кучмой, по схеме, где и «теракт» был в Кривом Роге, и, как говорил
Л.Кучма посетителям в своем кабинете: «Мы же работали только против
Мороза, не против Витренко, Марчука…»
− Когда вы последний раз виделись с Виктором Януковичем?
В 2010 году, за неделю до того, как Конституционный Суд принял
неконституционное решение. (30 сентября 2010 Конституционный Суд
Украины отменил действие конституционных реформ, которые были
приняты в 2004 году. С этой даты вновь действовала Конституция 1996
года. По сути, Янукович неограниченно расширил свои президентские
полномочия. – "ГОРДОН"). В кабинете Януковича я спросил: "Виктор
Федорович, вы сейчас добиваетесь возврата Конституции 1996 года. Зачем,
какой вам власти еще не хватает? Вы же полностью парализуете местное
самоуправление. И потом Вам за все придется отвечать, будучи крайним".
Янукович ответил: "Я законослухняний, якщо Конституційний Суд прийме
це рішення, так і буде". После я ни разу с ним не встречался, не о чем было
говорить. Как закончилось – все знают.
− На протяжении года в Верховной Раде было немало скандалов.
Как думаете, Украине грозит развал коалиции и очередной
парламентский кризис?
Нет, нынешняя коалиция будет держаться за свои места, як вошь
кожуха. Но сомневаюсь, что наскребут на втором чтении 300 голосов за
законопроект по изменению в Конституцию. Хотя все может быть, ведь
впереди новые выборы. Показательна трагедия в Киеве 31 августа*. Ее
начало – сессионное заседание. Оно настраивает на противостояние. Ведь в
самом деле блестящие аргументы В.Гройсмана о возможностях развитого
самоуправления, о необходимости децентрализации не могут не привлекать.
Но очевидным есть то, что в тексте проекта закона всего этого нет, а
депутаты вынуждены голосовать под влиянием патриотических
призывов, не имеющих отношения к сути вопроса. Другие, зная о таком
изъяне проекта, о том не говорят, но используют дискуссионное положение о
статусе (якобы) отдельных районов. Противостояние создается искусственно,
оно проектируется и на предстоящие местные выборы: одни стремятся
расширить базу влияния и использования админрессурса, другие –
патриотической риторикой привлечь к себе внимание избирателей.
А ведь выход мы предлагали еще до избрания П.Порошенко, до
последнего Майдана. Выход – внести изменения в Конституцию, которые
действительно гарантируют децентрализацию и предоставление местным
советам функций и возможностей, как это практикуется в Европе.
Содержание этих перемен опубликовано два года назад в «Юридическом
вестнике» в форме проекта новой редакции нынешней Конституции.
Предусмотренные там юридически, политически и экономически
(финансово) сильные советы снимают и проблему «особого статуса».
____________________

* Провокация с жертвами возле здания ВР
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Что реально предлагается властью в конституционных изменениях,
покажет скоро проект бюджета на 2016 год. Там «децентрализация»
будет сформулирована деньгами. Ждать осталось недолго.
Но записные «патриоты» ждать не могут. В этом вторая часть
трагедии – под стенами парламента. Им нужно продемонстрировать свою
любовь к Украине в масштабах ублюдочности своих вождей, в объеме
проплаченных намерений и культивирования животной ненависти ко всем,
кто за пределами собственного воспаленного «я».
Жертвы невиновных ребят в форме нацгвардии с такими же правами
на жизнь, как и в противостоящих им, не могут пройти бесследно.
Государство, власть обязаны действовать быстро, справедливо
и…жестоко. Это очень чувствительный удар колокола по…всем нам. В этой
части полностью разделяю реакцию П.Порошенко. Зло должно быть
наказано, безусловно. Отвечать должны исполнители, организаторы и делки,
финансировавшие, по сути, кровавую провокацию.
Западу между тем надоели постоянные визиты украинской власти,
раздражают поездки Порошенко и разговоры Яценюка: "Дайте нам деньги,
мы будем руководить". Не говорите, а делайте что-нибудь, прежде всего в
экономике и системе налогообложения, где нужны немедленные реформы.
Но если у людей, стоящих у руля власти, на первом месте личный
бизнес, тогда плакали остальные украинцы.
− Неужели вы не видите ни одного действующего политика,
который бы реально двигал реформы в стране?
Есть специалисты, но их никто в эфиры (и во власть) не приглашает.
А кому это надо? Коломойскому на "1+1"? Нет! Пинчуку на ICTV? Нет!
Фирташу на "Интере"? Он в Австрии "спасает" Украину идеями
работодателей.
В каждой фракции есть умные люди, но не к кому обратиться.
Порошенко вне контакта, как и другие. Люди зомбированы пропагандой,
вложениями в нее денег. Поэтому их реакция прогнозирована. Меня, кстати,
в 2012-м на открытие новой сессии пригласили. Там четверостишие написал:
Німець каже: "Парламент ист либен",
Я, звичайно, такий не один.
Україні Мороз не потрібен,
Ій потрібні Ляшко и Литвин.
Последние так вели кампанию, предлагая себя в качестве спасателей.
Получили поддержку.
− Как вы оцениваете работу Владимира Гройсмана на посту
Председателя Верховной Рады?
До него, уже в этой власти, председателем был Турчинов. Тогда он
был полностью зависим от Юли, а сейчас, похоже, вышел из-под влияния.
Внешне, во всяком случае. Гройсман – умный мужик, умеет ладить, искать
компромисс, но излишне зависим от президента. Гройсман был хорошим
503

мэром Винницы, но, когда он сейчас рассуждает о местном самоуправлении,
все время хочется ему возразить: "Зачепилівка і Вінниця – то різні річі". Мы
практически уничтожим село админреформой и "децентрализацией",
«зачистим» Украину от украинцев.
Опору надо искать там, где живут люди. Умные люди. В 1999 году во
время президентских выборов я проводил свою кампанию в селах. Почти на
каждом моем выступлении "случайно" отключали свет, приходилось
встречаться с избирателями буквально при свечах. В одном из сел местные
играли в шахматы. Я сыграл с одним блиц, он механик, Иваном зовут. Вижу,
через несколько ходов поставлю ему мат, говорю: "Иван, давай ничью!". Он
согласился. На следующий день односельчане ему: "Так ти б все одно
програв, Іване", а он отвечает: "Та ні, сам Голова Верховної Ради потиснув
мені руку, я зіграв внічию".
Через день в это же село привезли Кучму. Задача штаба Леонида
Даниловича состояла в том, чтобы их шеф нигде не имел возможности
говорить экспромтом. Но вдруг Кучма обратился к бригаде трактористов:
"Може, у кого є питання до мене?". И тут Иван-шахматист отозвался: "У
мене є. Леонід Данилович, скажіть, а якби нас удвох закинули на безлюдний
острів, ми б там вижили чи ні?". Кучма не ждал такого вопроса, растерялся, а
Иван сам ответил: "Та не думайте, вижили б! Але тільки за умови, що я був
би начальником". Таких, не теряющихся, не заискивающих надо избирать
в органы самоуправления. А закон должен гарантировать им условия,
способствующие эффективности самоуправления.
− Как вы относитесь к работе Леонида Кучмы в контактной
группе по урегулированию ситуации на Донбассе?
Сомневаюсь, что Кучма заседает там от большого желания. Ему
деваться некуда, за ним грехи, которые так или иначе могут всплыть. Есть
сведения, что и при Ющенко, и при Януковиче его зять Виктор Пинчук
вынужденно заботился, чтобы дело Гонгадзе не получило развития. Но и
после победы Евромайдана дело опять застопорилось, новый мотив: мол,
Кучма занят, решает государственные вопросы на переговорах. Но, зачем он
понадобился на переговорах, – это вопрос к Порошенко, у меня ответа нет.
− Вам не предлагали участвовать в контактной группе?
Я, по их меркам, недостаточно весомый политик. Если бы
предложили, скорее всего, согласился бы. Но этого не будет.
− Почти год назад, 27 августа 2014 года, ваша многолетняя
соратница по партии, глава Фонда государственного имущества
Украины в 2005–2008 годах Валентины Семенюк была найдена мертвой
в собственном доме. Вы верите в официальную версию следствия, что
это было самоубийство?
Я давал показания прокурору и сказал, что связываю смерть
Валентины с ее профессиональной деятельностью на посту главы Фонда
госимущества. Она ведь была прекрасным профессионалом, помнила все
детали приватизаций, все нюансы, чьи интересы за кем стояли. Она первой
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ввела в Фонде аудио- и видеофиксирование. У нее (и потому) было
достаточно недругов, это правда.
− Кто эти недруги?
Не знаю, следствию это несложно установить. Хотя год уже прошел.
Был днями на поминках в Ружине. Люди в недоумении, близкие – в горе.
− Когда последний раз вы с ней общались?
Незадолго до смерти. Готовилась к поездке в Польшу на женскую
конференцию (входила в руководство международного женского движения).
Была оптимисткой, хотя иногда казалась эмоционально подавленой.
Спрашивала: "Вы были на инаугурации Порошенко?", я говорю: "Да". Она
вздохнула: "А меня не позвали". Она чувствовала, что может быть полезна
делу, стране, людям, государству, но никому не нужна. Это мучительное
состояние для профессионала, служащему людям, государству, а не
мамоне или начальству.
− Вы чувствуете тоже самое?
У меня есть отдушина – литература, веду передачу на радио
"Культура", по отзывам знаю, как много людей ее слушают. Много лет уже
на пенсии, но каждый день в своем кабинете, раньше многих прихожу,
позже – ухожу. Дел хватает.
− В начале интервью вы сказали, что считаете стратегической
ошибкой движение НАТО на восток Европы. А желание Украины
вступить в Североатлантический альянс тоже стратегическая ошибка?
Конечно. Представим, что Украина стала членом НАТО, тогда на
нашей восточной границе возникнут противоречия между Российской
Федерацией и Альянсом. Или, не дай Бог, Россия оккупирует всю Украину,
тогда граница с НАТО пройдет по нашим западным областям. Так или иначе,
противостояние США и РФ будет проходить на территории Украины.
Напряжение будет провоцировать столкновение, как во время Карибского
кризиса.
Я считаю, что и Западу, и России выгодно, чтобы между ними было
демократическое нейтральное государство, когда противоборствующие силы
отдалены друг от друга. Именно потому я выступаю за нейтральный статус
Украины, согласованный в ООН. Как у Швейцарии.
− Разве суть сегодняшнего конфликта на Донбассе в том, что
НАТО продвигается на восток, а не в том, что Украина реально начала
уходить из сферы влияния России?
Тоже правда. Но, к сожалению, мы так и не вышли из-под влияния
России, особенно в вопросах энергетики и производственной кооперации.
Для того, чтобы избавиться от влияния Кремля, надо быстрее развивать
собственную экономику. Здесь путь один: менять систему власти,
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реформировать ее,
дЕцентрализации.

а

не

устраивать

дОцентрализацию

под

видом

− Разве Кучма два срока своего президентства не балансировал
между Западом и Россией? В итоге кончилось тем, чем кончилось –
сначала оранжевым, потом Евромайданом.
Я бы поспорил, что Кучма грамотно балансировал. Еще в середине
1990-х нам надо было ставить вопрос о проведении Совещания по вопросам
безопасности и сотрудничества в Европе и мире, как было в Хельсинки в
1975 году. С 1994-го по 1998-й я встречался со всеми председателями
парламентов Европы, с большинством президентов. Мы договорились
провести в Киеве в марте 1998 года совещание руководителей парламентов
Европы, выработать стратегию для Украины. Было уже решение Бюро
ПАСЕ. Вдруг узнаю, что Кучма дал команду "отбой" по своим каналам в
администрации и министерстве.
Я тут же позвонил: "Леонид Данилович, это правда?". Он
мотивировал перед ПАРЕ свое решение тем, что иначе одна политическая
сила (имея в виду мою Соцпартию) будет иметь преимущество (тогда как раз
парламентские выборы подходили). Я говорил ему, что не появлюсь на
совещании, пусть сам идет, лишь бы воспользоваться шансом, ведь тогда с
Украиной, как с государством, отказавшимся от ядерного оружия, еще
считались. Но Кучма все отменил. Я считаю это не предательством, а
элементарным хуторянством. Ну…не доросли наши правители до
понимания государства как субъекта мировой политики.
Весной 2004 года, задолго до Оранжевой революции, я разговаривал с
Путиным об идее проведения Совещания по вопросам безопасности и
сотрудничества в Европе и мире. Почему с ним? Нужен был солидный
инициатор, страна с мнением которой бы считались. Путин попросил
изложить все подробно и с аргументами. Я расписал ему от руки документ в
одном экземпляре, переслал. Суть сводилась к одному: надо проявить
инициативу, созвать Совещание по безопасности и сотрудничеству, потому
что мир изменился, интересы изменились, надо вырабатывать новые правила.
− И что президент РФ ответил на ваше предложение?
Заинтересовался. Позже я слышал, как в некоторых его публичных
высказываниях эта идея проскальзывала, но после Оранжевой революции
Путин резко изменился, опять стал воспринимать мир только в черно-белых
красках, резко усилил риторику против Запада.
Думаю, война в Украине – это результат огромного геополитического
передела мира последних лет. Передела исключительно в интересах
большого бизнеса и финансовых систем. Многие почему-то иронично
отзываются о мировом правительстве, не верят в его существование, но оно,
оказывается, есть.
− Простите, вы серьезно говорите о масонских ложах, мировой
закулисе и ротшильдах, заправляющих всем на Земле?
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Я говорю о Федеральной резервной системе США, которая
анализирует экономическую ситуацию в мире и делает все, чтобы доллар
был самой сильной (и, по сути, единственной!) валютой. Первая мировая
война уничтожила российский имперский рубль и немецкую марку, Вторую
мировую развязали по тому же сценарию, глобальный экономический кризис
2008 года тоже из США начался. О чем спорить, если американское
правительство и президент тоже слуги?
− Не поняла, чьи "слуги"?
Огромной американской финансовой корпорации, куда входят 12
людей, представляющих самое крупные банки.
− То есть когда президент РФ заявляет, что цветные революции,
в том числе оба Майдана, были устроены США – это, по вашему, не
паранойя?
Не буду говорить о здоровье Путина. Но он, похоже, не понимает, что
такие заявления не решают проблем ни России, ни Украины.
− С чего вы взяли, что Кремль волнуют проблемы Украины?
Наоборот, чем нестабильнее в нашей стране, тем выгоднее "братскому"
государству.
Думаю, Порошенко и Путину действительно надо уединиться и
поговорить один на один.
− О чем, если цели разные: Украине нужно вырваться из-под
влияния России, а РФ – наоборот нужно ни в коем случае не отпустить
Украину.
Вы рассуждаете несколько прямолинейно. Разные интересы Украины
и России не препятствие для прекращения войны, цель должна быть одна –
прекратить бойню в Луганской и Донецкой областях. Тем более что войной
в Украине Россия не решает своих внутренних проблем. И давних, и
назревших сейчас. Ей не демонстрировать свои мускулы нужно на Донбассе,
а задуматься о перспективах своего Востока, где на тысячу километров на зов
«Вань!» нико не отзовется.
− Разве Путин озабочен внутриэкономическими проблемами
России? Мне кажется, у Кремля одна задача: сохранить свое влияние на
всем постсоветском пространстве.
После тысячей погибших на Донбассе разлом между нашими
странами колоссальный. Но пройдет 10 лет и на донецком вокзале встретятся
два инвалида-колясочника. Пишу об этом в одном стихотворении. Один был
на стороне "ДНР"-"ЛНР", другой – на стороне Украины. И оба никому не
нужны. Может, тогда они зададутся главным вопросом: за что мы воевали?
Может, надо сейчас им задуматься?
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− Не знаю, за что воют сепаратисты, но судя по интервью
добровольцев АТО, в 2014 они уехали защищать Донбасс, чтобы
российские танки не продвинулись вглубь Украины и не захватили юговосточные области.
Вы правы, но разве я сказал, что не надо было защищаться? Надо. Но
я говорю, нельзя было допустить войны.
− Александр Александрович, маємо шо маємо. Давайте исходить
из сегодняшних реалий. Что делать: отвоевывать оккупированные
территории или строить стену и замораживать конфликт?
Максимально
усилить
дипломатические
контакты,
реально
реформировать систему, а не манипулировать. Война в любом случае
закончится, но сегодня надо добиться прекращения бойни и взять под
контроль границу, чтобы из России не шастали "гуманитарные конвои". А
еще надо понять: война – это зло Украине, России и даже Европе, которая
тоже страдает от введенных санкций.
− Не поняла, что значит "зло"?
У США глобальные интересы и цели. Они имеют, условно говоря,
объективную природу, исходя из внутренней там ситуации. Одна из них –
заменить российские энергоносители в Европе на американские, плюс
превратить украинскую землю в товар, а нашу страну – в ресурсный
придаток. Посмотрите на Прибалтику: ни в Латвии, ни в Литве нет земли,
которая им принадлежит: все продано или сдано в аренду.
− Продано и сдано в аренду кому?
Шведским и немецким банкам. Из-за чего у нас были постоянные
конфликты с Кучмой? Он тоже превращал украинскую землю в товар,
Тимошенко, кстати, этого же добивалась, но другими способами.
− То есть желание Украины вступить в Евросоюз – тоже
стратегическая ошибка?
Я первым из политиков еще 17 лет назад заявил, что Европу надо
строить в Украине. Тогда многие хихикали. Знаю, что подавляющее
большинство граждан даже не знакомы с соглашением с Евросоюзом, а я
добросовестно его проработал задолго до начала Евромайдана. Убежден, что
политическую часть соглашения надо было подписывать сразу и даже в
одностороннем порядке – это было в интересах Украины, ведь там шла
речь о реформах в прокуратуре, судейской системе, о борьбе с коррупцией, о
децентрализации. О том, что нам самим надо делать. Что касается
экономической части соглашения с ЕС, те, кто над ней работали, не
защищали интересы Украины, там много спорных вещей.
− Например?
Адаптация энергетической системы Украины и Европы. У нас разные
частоты, на границе с ЕС есть только два перехода (со вставками
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постоянного тока), тогда как на границе с Россией у нас около 40 переходов.
Те, кто писал экономическую часть соглашения, считали, во сколько
обойдется Украине строительство новых переходов? Кто и когда это сделает?
В соглашении это умалчивается, как и многое другое. Это лишь один пример.
Еще раз повторю главное: никакой Евросоюз, никакой Запад нам
не поможет, если мы не проведем настоящую децентрализацию, а не
административную
реформу.
Но
прежде
необходимо
решить
принципиальные вопросы налогообложения и бюджетной системы на
местах.
Верю, однако, Украина сохранится, обязательно вернет себе и
Донбасс, и Крым. Но нужно заняться экономикой, налогами и реальной
децентрализацией, а не вводить институт префектов, который будет
руководить исполнительными органами на местах, осуществляя и надзор
(новая функция) над органами самоуправления.
Жизнь заставит нас делать то, о чем я и мои единомышленники
предлагаем много лет. Жаль, теряется время, страдают люди, льется кровь…

02.09.15
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З інтерв’ю From-UA
За майбутнє має відповідати КОЖЕН
− Олександре Олександровичу, добрий день! Як ви оцінюєте те,
що відбувається зараз в Україні? Чи шкодуєте Ви, що не берете зараз
активної участі в політичному житті? Чи змінилась на ваш погляд
українська політика за останні два роки? У який бік? Що вас не
влаштовує в українській політиці? Чому?
Те, що відбувається нині в Україні, є наслідком впливів зовнішніх і
внутрішніх. Однак, зовнішні я б не чіпав, вони різні і потребують
ґрунтовного аналізу. Врешті, якби політики, представники влади своєчасно
вдавались до такого аналізу, були до того здатні, тоді внутрішні фактори
зводили б нанівець зовнішні впливи, звідки б вони не були. Очевидним є те,
що внутрішня політика в Україні ведеться хаотично, вона відображає
лише ситуативні рефлексії влади на ті чи інші обставини, позбавлена
стратегічного прогнозу, отже – позитивної перспективи.
Такий висновок стосується не лише нинішньої влади, а влади, що
тривалий час здійснює політику, умовно названу ліберальною. При ній
інститути держави обслуговують крупний капітал, а той керується єдиним
інтересом – наживою. Це невідворотно веде до втрати державою своєї
суб’єктності, вона стає (фактично стала) об’єктом геополітики із загрозою
втрати державності взагалі.
Нинішня влада (на відміну від попередньої) принаймні одержала
важелі управління в час, коли чітко проявилися загрози: анексія Криму,
війна, інфляція, економічна розруха. Ці обставини вимагають конкретних
дій, змушують до них уряд, президента, парламент… Виявилося, що
самостійності, осмисленості, злагодженості їм бракує, бо вони вийшли з
попередньої влади і перенесли з собою її родимі плями: зрощення бізнесу і
влади, корупцію, утиски свободи слова, інформаційне лицемірство і через
те – тупцювання на місці. Іншими словами, політика в Україні не
змінилась.
Люди розчаровуються у владі. Вони бачать, що замість необхідних
реформ уряд тішиться або черговою позичкою, або тимчасовим скороченням
зовнішнього боргу. Тим часом гроші обезцінюються, зарплати і пенсії не
індексуються, тарифи і ціни скаженіють. На що сподіватись? Яка
перспектива? В уряді вдають, ніби все продумано, передбачено, хоч це не
так. А попереду тяжка зима.
Президент зайнятий дипломатією. Користь від того хіба що в
перебуванні України серед тих, хто запровадив санкції проти РФ. Але
конкретнішої допомоги бракує. Волонтерський рух намагається
компенсувати хоч частину того, що мала би робити держава. Повноцінна, не
розграбована своїми ж держава. Не дивно, що європейська інтеграція поки
що звелась до балачок про безвізовий режим. Між іншим, аналізу того, що це
дасть Україні та її громадянам, ніхто і не збирався робити.
Парламент як самостійна гілка випадає із системи влади. Причини
відомі, але що з того? Плакатність, епатажність, лицедійство… замість
конкретики. Відсутність системи в законотворчості. «Трудились», наприклад
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над змінами в Конституції, а вийшло, що відповідний документ підготували
десь. Змістом своїм він не відповідає деклараціям ініціаторів, потребам
суспільства, але депутати голосують… Разом із деякими ЗМІ і партіями
парламент стає розсадником ненависті поміж людьми. Характерним у
цьому сенсі було засідання 31 серпня ц.р. і все те, що було на вулиці, що
дістало назву «чорного понеділка».
В сукупності все те не дає спокою. Адже можна було уникнути і
анексії Криму, і заворушень, що в різних регіонах були однаковими за
змістом («самооборона», захоплення адмінприміщень, шини, збиткування
над чиновниками…), але протилежними за спрямуванням. Можна було
уникнути і кровопролиття в Києві, і війни на Донбасі. Свої пропозиції я
надсилав усім, хто мав стосунок до влади та політики і раніше, і згодом, і
тепер. Але… підняті «наверх» обставинами чи грошима (а загалом –
виборцями) бронзовіють, стають «великими». Що їм пропозиції звіддалік від
влади?
Уявіть лише, як би розвивалась нині Україна, якби робилося так,
як пропонувалося мною і моїми однодумцями. (Пропонувалося тим, хто
претендував на відповідний владний статус і хто його одержав.) Два роки
тому обнародуваний проект нової редакції чинної Конституції. Він
передбачає все те, чого вимагали обидва Майдани, що насправді змінювало б
систему влади, робило б її європейською, з широкими повноваженнями
органів місцевого самоврядування, що зняло би дражливі проблеми
сепаратизму, особливих статусів тощо. Вона би витіснила як явище корупцію
із суспільного життя. Очевидною ж є істина, що, яка система влади – так
люди і живуть. У нас, по щирості, система злодійська, при ній, умовно
кажучи, добре почуваються близько 5% населення, решта виживає, терпить,
жебракує. Згаданий проект можна було прийняти референдумом,
позбавивши будь-кого права лізти до Конституції. Прийняти відразу після
обрання президента. Тоді парламент зайнявся би вкрай важливими
напрямками законодавства: про самоврядування, про виконавчу владу в
державі, про податкову і бюджетну системи, про суди і прокуратури, про
виборчу
систему,
про
економічний
розвиток
і
створення
народногосподарського комплексу, про підтримку підприємництва, про
захист довкілля… Не було б часу чубитися, діяльність парламенту була б
витребуваною. Уряд і бізнес мав би змогу зайнятися конкретними проектами,
в тому числі стратегічними, як наприклад, транспортні коридори:
Балтійсько-Чорноморський чи Шовковий шлях. З’явилися б мільйони
нових робочих місць, розвивалася б інфраструктура, вкладалися б інвестиції
(і наші, і зарубіжні) в проривні проекти, у власну «силіконову долину»
(білоруси її створюють, а наші близько двох з половиною тисяч переможців і
призерів світових олімпіад з математики, фізики, програмування, біології…
всі (!) тепер в еміграції).
Так я бачу перспективу України. Це пропонувалося владним
достойникам. Але безрезультативно. Чому? Бо бізнес і влада одне й те ж. А
бізнес у країні периферійного капіталізму зорієнтований на потреби ринку
«золотого мільярда». Ми там такі, як є, і потрібні – сировинним
придатком з 8-10 млн. населення. Це влаштовує і наш крупний бізнес. А
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він формує і утримує владу. То як вона діятиме? Ясно, не в інтересах народу.
Нова ж система влади і вибори з відкритими списками зрощення бізнесу і
влади поступово розріжуть, зроблять своєрідну операцію. Цього нашому
бізнесу (отже владі) не треба. Підтвердження – закон про місцеві вибори з
високим бар’єром, пільгами для тих, хто в партіях прислужується
бізнесу. Коло замикається. Знову чекаємо Майдану, щоб на хвилі протесту до
влади прийшли… ті ж самі.
− В Україні на сьогодні два найбільших комплекси проблем:
війна та реформи. На ваш погляд, чи існує на сьогоднішній день
розв’язання цих проблем? Як ви бачите це розв’язання?
Про реформи в загальному вигляді я розповів. Вони можливі лише зі
зміною системи влади. Інакше все – імітація реформ.
Про війну я висловлювався не раз. Вона не вирішує жодної проблеми
ні в Україні, ні в Росії, ні в Європі. Це мало би бути спочатку темою розмови
віч-на-віч українського та російського президентів. Не може ж сусід і далі
вдавати (не підберу слова) того, хто сподівається, що хтось може повірити в
дурню «…обурені владою в Києві шахтарі взялись за зброю» (звідки?). І
другий рік бомблять свою ж територію проживання Градами, мінометами,
гарматами, а «гумконвої» в державу, захист суверенності якої Росія
зобов’язалась гарантувати, снують через порушений нею кордон. Кому це
безумство вигідне, нехай президенти визначаються. Сторонитися тут
марне – гинуть люди.
А потім треба добитися проведення нової наради з питань безпеки і
співробітництва в Європі на зразок Хельсінкі-2. Тільки з рішеннями
імперативного характеру і міжнародними засобами контролю та впливу.
Це реперні пункти. Деталі можна розписувати.
− Режим Януковича, що безпрецедентно скомпрометував себе,
потягнув за собою і ті політичні сили, які його підтримували, зокрема
КПУ. Таким чином зараз в українському політикумі фактично немає
лівого флангу. Звісно, так не може довго тривати, хтось неодмінно займе
цю нішу. Якою ви бачите нову ліву ідеологію України? Яка у неї
перспектива?
Ця ідеологія розписана під моєю редакцією в другій програмі СПУ.
Близька до неї за змістом програма партії «Соціалісти», очолювана
В.Цушком. Це ідеологічні політичні сили на відміну від усіх інших. Вони,
об’єднавшись, і повинні зайняти ліву нішу.
Це важко? Звичайно. Особливо в умовах тотального оббріхування
соціалістів державними (владними) зусиллями. Жупел «зрадників» ще
живий. Але ніхто не назве того чи тих, кого ми (я в тому числі) «зрадили». І
звинувачують нас ті, хто, як староста в Малинівці, міняли шапки,
прислужували тим, хто ближче до влади або гаманця, кому виборці давно
відмовили в довірі. Підтвердивши тим самим, що ми ніде не скривили
душею. А інерція брехні діє. Її треба здолати, йти до людей з правдою.
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− Спрогнозуйте будь-ласка, що буде з Україною в найближчі
п’ять років?
Все залежить від того, чи владці прислухаються до нас. Те, що раніше
сказано, збігається з потребами народу і держави. Про подібне говорять
представники всіх партій… перед виборами. А для соціалістів це – життя,
щоденна практика, суть ідеології. Маємо створити соціальну державу.
І, головне, чи почують нас люди? Чи і далі будуть оглядатись на
«начальство», на «ящик», на «гречку»?... Тоді я прогноз не називатиму.
Чудес не буває. За майбутнє має відповідати КОЖЕН.
02.09.15
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Шановні однодумці!
Знаю, що в переважній більшості ви серед членів СПУ і партії
«Соціалісти». Ви – ті, хто переконаний, що Україні потрібна соціальна
держава, яку можуть створити справді вільні люди. Що це можливо лише
після зміни системи влади, повсюдної зміни її складу так, щоб влада і
бізнес не були одним і тим же, щоб гасла про соціальну справедливість,
знищення корупції і права людини були змістом постійної діяльності влади, а
не лише закликами перед виборами.
Досягти таких перемін в Україні здатна лише сильна партія. Нашу
силу ми самі розтринькали чварами в керівництві, слабкістю декого перед
матеріальними спокусами. Кажу «нашу», бо в обох організаціях здебільше
або вихідці із Соціалістичної партії, або ті, хто не може байдуже
спостерігати, як Україну її керманичі ведуть до прірви.
Відбулися місцеві вибори. Не зважаючи на їх декоративність,
застосування всього незаконного, що вкорінив однаковий за змістом режим
за роки незалежності, розуміючи, що нас будуть ігнорувати, утискувати, не
помічати, ми взяли участь у кампанії в основному під брендом партії
«Соціалісти». Як і очікувалось, результати невтішні. Лишається лише
подякувати тим, хто, знаючи про можливий неуспіх, ішов до людей із нашою
правдою.
Але що з того народу, нехай і зневіреному, загалом збайдужілому?
Він нікому не вірить, на вибори йти не хотів. Його треба розбудити так, як
свого часу розбудили акцією «Україна без Кучми!» Ми розбудили! Тоді
розбудили, коли влада змінювалась достойниками, котрі обзивали нас
фашистами, хто згодом наживався на злиднях народу, хто на місиві грошей,
брехні і крові мурував собі владні п’єдестали. Хто сидів «у кущах» до виходу
народу на Майдани. Хто допустив окупацію Криму, убивства в Києві,
багатотисячні жертви в Донбасі і не тільки там. Хто наші прагнення до
європейського змісту суспільного життя підмінив пустопорожніми
балачками про реформи та безвізовий режим.
Україна стоїть перед вибором: бути чи не бути? Ми – за Україну, ми
завжди були і є патріотами. Щоб довести це і відвернути Україну від
катастрофи, нам потрібно об’єднатись. Зайве пояснювати необхідність
такого кроку. Зволікання недопустиме.
Прошу керівництво партій, їх обласних і районних ланок провести
спільну робочу зустріч активу в листопаді ц.р. і там визначити порядок
об’єднання, процедуру узгодження організаційних кроків. Зробимо так – і до
нас потягнуться люди, в тому числі з близьких за переконаннями членів
інших партій чи безпартійних.
Це буде найкращим відзначенням 24-річчя створення нашої партії,
найбільш необхідної народу української партії.
Вітаю вас з святом нашого народження!
26 жовтня 2015 р.
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Про книгу М.Костинського
«Українська легенда. Самовчитель громадянина»
(уривки з відгуку)
Робота, її зміст найперше, заслуговує поваги до її автора. Величезний
за обсягом аналітичний матеріал, об’єктивістський підхід, відповідальні,
обґрунтовані висновки. На таке здатні далеко не всі автори, щоб не сказати:
мало хто взагалі здатний і тепер, і раніше. І якщо в попередні роки якийсь
автор, при нагоді, міг зіслатись на державою (владою, її ідеологією,
цензурою тощо) передбачені орієнтири, то тепер зміст роботи більше
залежить від кваліфікації самого автора і його… совісті. Саме тому маю
підстави говорити про висококваліфікованого і совісного науковця,
громадянина.
…Нам потрібна система історичних знань, котра би витіснила
нав’язані штампи Катериною II-ю та всіма наступними правителями і їх
обслуговуючою «науковою» челяддю. Система повинна забезпечити чітко
структуроване, об’єктивне знання історії Батьківщини, а не уривки легенд і
«легенд», крізь які визирають вуха влади, сучасних і давніх достойників,
міфологізація і героїзація котрих лише заважає засвоєнню знань про минуле і
сучасне та уявлень про майбутнє.
На мій погляд, при підготовці такої роботи (значення її перебільшити
неможливо) варто було б скоротити (або й випустити міркування давніх і
сучасних мислителів, філософів, поетів та політиків…), натомість долучити
науково підтверджені аргументи, скажімо, з книг* В.Білінського «Країна
Моксель», О.Сулейменова «Аз и Я», Валентина Севернюка «Козацька
держава», робіт П.Толочка та інш., посилатись на окремі аргументовані (!)
міркування Т.Шевченка, П.Куліша, О.Пушкіна, І.Франка, М.Аркаса,
М.Грушевського і інших авторів.
Мені здається, автору варто іще чіткіше висловити думку про те, що,
як би прикро те не сприймалось, нам нічим надмірно пишатися у власній
історії, що треба знати достатню кількість героїчних епізодів, пов’язаних з
подіями і особистостями, але ніякої цілеспрямованої боротьби за
державність, за незалежність, починаючи від княжої доби до сучасності,
у нас не було. Можливо, тому і тепер її немає. Що ні князя Володимира, ні
Ігоря, ні Хмельницького (Мазепу і прісно з ним), ні постатей періоду
Громадянської війни, ні лідерів націоналістичного руху і Руху пізнішого не
можна вважати борцями за незалежність. Всі вони – в більшій або меншій
мірі – творці Руїни. Їх треба знати, бо вони були, поважати, бо вони того в
багатьох випадках заслуговують, але не глорифікувати, бо тим самим
створюємо спокусу для нових швидкозмінних Месій, без яких цілком може
обійтися демократична держава. Державі потрібен не Провідник, а
демократична Система управління – предмет для вивчення історії на її
сучасному етапі і тема вступу до вивчення в школі Конституції України.
______________________

* Це суб’єктивна думка, книги, на які посилаюсь, викликають довіру і тому,
що вони опираються на серйозну дослідницьку базу.
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В цьому сенсі поваги заслуговують багато висновків автора (яких
мені, наприклад, ніде не доводилось зустрічати) про обставини формування
української держави в сучасних межах. Принаймні для мене вони – аргумент
проти варварства з нищенням пам’ятників*, кампаніями перейменувань
тощо, бо з історії нічого не можна «вичистити», позаяк тоді вона
перестане бути історією.
Так само важливим є географічний (назву так) аспект українства.
Україна в її межах – скрізь наша Батьківщина. Педалювання заслуг людей на
окремих територіях – це камінь за пазухою в недалеких політиків, котрі
галасом маскують гріхи тих, кого підняли на партійне знамено, виставляючи
наперед лише окремі висловлювання чи бажання своїх героїв. Це провокація
протидії інших, що мають своїх героїв, а в підсумку – це стимулювання
розколів і напружень у суспільстві. Подібна думка висловлюється автором.
Її варто чітко сформулювати як окремий надзвичайно важливий висновок.
Деякі пропозиції та зауваження.
1. Не знаю мотивів вибору авторів для висловлювань на
підтвердження авторського тексту (трапляються зрідка думки «мимо» змісту
основного тексту). Чи варто було при цьому так широко використовувати
тези окремих авторів? Зайве цитування одного знижує значимість
авторської роботи.
2. На сторінках книги іноді простежуються оцінки, які з близької
часової відстані робити не варто. Вони передчасні. Так принаймні
сприймаються оцінки «революції гідності». Це зависока і прискорена назва
того, що сталося, тим паче така назва результатами ніяк не
підтверджується.
3. В оцінках різних ситуацій не варто користуватися стереотипами, в
яких мало змісту. Наприклад, (ст. 13) фіксує, що «… усі наші негаразди доби
незалежності почалися, коли в 1991 році при владі залишилися
прокомуністичні можновладці…». По-перше, а хто ж міг їх замінити? Я про
це писав ще на початку 90-х, там, де спробували владу віддати «патріотам» –
теж вчорашнім або позавчорашнім комуністам – нічого не вийшло, бо для
управління мало проголошувати гасла, треба щось уміти. По-друге,
вибраний аргумент був би доречним, якби факт порівнювався із наслідком –
тим, що сталося позитивного під час уже «непрокомуністичного» правління.
Виявляється, порівнювати ні з чим.
Так само (ст.22) звучить претензія до керівництва «в умовах зародження
ринкової економіки…», через що нібито занедбано АПК. Ні, це була
спланована акція, під час якої так звані «націонал-демократи» двома
руками підтримали «прокомуністичного» Л.Кучму (визнаного на той час в
Європі і за океаном ініціатором демократичних і ринкових перетворень,
котрому заважав бути таким лише парламент та його голова) в кроках
президента, спрямованих на знищення села та АПК.
____________________

* вандалізм ніде і ніколи не був зодчою ознакою державотворення. Лють
його прибічників – це демонстрація їхньої тупості і бажання відвести від себе підозру
щодо власної немочі і примітивності тих, кого вони вважають своїми предтечами. Це
пошук виправдання дій, котрі в підсумку шкодили і шкодять народу та державі.
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- Ви не за державність України боретесь, – говорив я Д.Павличку, – ви
боретесь проти системи радянської влади і для цього намагаєтесь зруйнувати
систему господарювання на землі, бо вона передбачає колективістські засади.
Зруйнували, досягли того, проти чого виступали так звані «прокомуністи».
Подібні питання не доцільно зображати чорно-білими фарбами, бо
вони складніші.
Власне, наступними фразами автор дезавуює вжиті стереотипи, але
вони «випирають» із тексту, роблячи його не переконливим, тенденційним.
Враження від того не виручають навіть абсолютно точні фрази на зразок
(ст. 28) «після проголошення незалежності… діяльність «ура-патріотів» і
націоналістів… не мала нічого спільного з державотворенням». І не має. Але
порівняйте цю тезу з приведеного тут (зі ст. 13), вони за змістом протилежні,
а приведені в одній главі і мають же дати пояснення причини браку
державотворців.
4. На мій погляд, треба уникати занадто широких узагальнень на
зразок (ст. 29) «у представників сучасної… влади, крім «гонорарів» за
голосування…, «відкатів» за необхідну резолюцію…» і т.д. тут і в
наступному абзаці. Такі фрази потребують уточнень, конкретизації, бо
йдеться ж про «Самоучитель» (!). Я (і десятки десятків інших депутатів) не
знали ніяких «гонорарів» ні за голосування, ні копійки за «літературну
творчість» і тисячі власних публікацій, відпочинок за кордоном державою не
дотується, допомоги на санаторну відпустку (користувався нею тричі за 18
років) вистачає на 4 дні, про предмети розкоші – взагалі нісенітниця… Те, що
вилучили у маєтках конкретних Януковича і йому подібні, – виняток, який
дискредитує владу, але не дає права на узагальнення. То – злочин, але, якщо
вважати, що «там усі – злочинці…», тоді треба писати іншу історію, шукати
оцінку і тим, хто обирає собі владу.
І робити висновки про те, як змінити ситуацію, адже «революція»,
виявляється, нічого не змінила.
5. В частині, що стосується середньовічної історії України
(…70…90ст.) є блискучі висновки про недопустимість використання міфу
щодо першородства України тощо. Мені здається, варто було б зіслатися на
дослідження О.Сулейменова, зроблене ним по тексту «Слова о полку
Ігоревім», де він обґрунтовано говорить про взаємопроникнення культур
Степу і Русі, це багато б що пояснило, особливо для тих, хто намагається
освоїти історію.
На ст. 84 говориться, що О.Невський «… пізніше перейшов на бік
Орди». В.Білінський же приводить докази того, що він князем став завдяки
служінню Орді, 18 років до того проживши в оточенні хана, кровно
поріднився з ним, став тому «чінгізідом».
6. Сумнівним здається (ст. 128) порівняння ситуації в Україні (20142015) з протистоянням між Лівобережжям і Правобережжям у 1658-1659 рр.
Тут одні зовнішні ознаки недостатні.
Так само непереконливим є уявний метод (ст. 139) щодо перспектив
України з Петром І. В історії, гадаю, так писати не слід, хоч думка виглядає
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красиво. Щоправда, це авторське право, можливо, його краще подати в
зносках.
7. Вважаю ґрунтовним розділ щодо періоду Жовтневої революції і
українських визвольних змагань. Його варто уважно читати і засвоювати
всім, хто хоче зрозуміти, чому саме народ не підтримав УНР та інші
утворення і чому, наприклад, з Петлюри не можна робити «героя».
Так само об’єктивно висвітлені події Великої Вітчизняної війни і
того, що в цей час було в Україні. Це варто було б окремо видати для
теперішнього керівництва інституту пам’яті, можливо, воно теж інколи
приходило б до тями.
8. Є некоректності щодо подій 19-24 серпня 1991 р. (М.Горбачов знав
про суть подій, з ними був згоден, продовження «розбудови
конституційного комунізму» – дефініція «натягнута», ВР зібралась
своєчасно, і Київ «прокинувся» непізно, Компартія була заборонена
незаконно (кажу про це як про факт, не будучи адвокатом Компартії,
особливо нинішнього її керівництва в Україні і Росії).
В.Івашко, до речі, не боровся «відчайдушно з пробудженням
національної свідомості». Це зовсім не так, навіть навпаки.
9. Не варто категорично заявляти про «припинення глобального
протистояння між Сходом і Заходом». Воно не припинялось, змінились його
природа і зміст.
10. Ст.ст.208-209
потребують
ретельної
корекції.
Те,
що
«підприємницькі ініціативи… пригнічувались синьо-жовтим комуністичним
чиновництвом» потребує деталізації, щоб не нагадувати псевдодефініцію
«жидо-бандерівці».
Тим більше видуманими здаються тези про розпалювання владою
клімату ворожнечі між підприємцями і пасивною більшістю.
Не кращою є і теза про «агонію колективізму». До речі, в Україні
товарну продукцію для українців дають лише господарства, де «агонія»
успішна. Там збереглися в селах люди, незакриті школи, є перспектива у
населених пунктів і людей.
11. Ст.211. У фразі Б.Єльцина слово «росіянин» слід замінити на
«міністр». Я чув це висловлювання від Б.Єльцина безпосередньо.
12. Ст.ст.213-214. Ю.Тимошенко не була лідером так званої
Помаранчевої революції. Боротьба між нею і В.Ющенком давно зрозуміла,
описана, зокрема, мною багато разів, починаючи з 2007 року (див. книгу
«Інтерв’ю для вас» та десятки публікацій).
Романтизація образу Ю.Тимошенко в роботі хибна, тим паче на ст.
215 це фактично підтверджено.
Вона нічим не відрізняється від інших олігархів: ні інтересами, ні
намірами, ні мораллю. Вона більш вправний демагог (в цьому сенсі з нею
може конкурувати хіба що нинішній президент), зміст демагогії прийнятний
для обивателя, котрий реагує лише на одномоментні зовнішні (зокрема
звукові) подразнення, не звертаючи уваги, що суть їх часто протилежна
попереднім висловлюванням і діаметрально – діям. Земельні відносини,
газова проблема, тарифи, пенсійна система, виборче законодавство,
приватизація, конституційний порядок… З цих питань можна підібрати її
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гасла взаємовиключного змісту, характер яких свідчить не про її
переконання, а про «місце сидіння». Щоправда, таке властиво для багатьох, а
то і більшості, політиків.
13. Ст.237. В Конституції не можна фіксувати «патріотичної ідеології».
Сама ж ідеологія держави випливає із «Основних засад» Конституції. Інша
справа, це є на практиці, чи немає.
Орієнтир на «вождя» зайвий. Не це потрібно Україні (див. досвід
Швеції, Австрії, Нідерландів…).
14. Ст.263. Росія була «потужним генератором ідеї світової революції»
не до розвалу СРСР, а до інтернування Л.Троцького (1927 рік).
Не можна повторювати обридлі штампи про «особливі пільги… та
блага комуністів та партійної еліти». Проїдьте по дамбі нижче Києва, над
Дніпром та іншими річками, подивіться «блага»… Там немає колишньої
партійної еліти, а те, що вона нібито мала, ніхто не виявив досьогодні.
Те ж дешевий штамп (ст. 265) щодо бюджетного фінансування себе і
свого оточення можновладцями. Такі штампи знецінюють роботу.
15. Потребує роз’яснення дефініція «сильної влади» на ст.268.
Загалом слід розкрити суть сильної демократичної влади.
16. Ст.274. «Отруєння кандидата в президенти» слід або пропустити,
або подати в лапках.
17. Про Чорнобиль, хто що знав і т.д. краще прочитати у В.Склярова,
колишнього Міністра енергетики. Телефон можу дати.
18. Ст.333. Є аналіз академіка В.Клюя. В Україні на 12 тис.
господарств у 1991 році збитковими (дотаційними) було 2 радгоспи.
Всього.
19. Ст.346. «Мова ніколи не повинна використовуватись як предмет
розбрату». Так сказав В.Фокін – екс-Прем'єр Міністр України, родом з
Луганщини. Інженер виробничник, управлінець – він міг би дати фору
багатьом філологам. Його міркування варто відобразити в аналізованій праці.
20. Ст.355. Чергове «кивання» на комуністів (третя і четверта теза
зверху) – найлегше і найменш об’єктивне пояснення суті.
Зверніть увагу, що після розпуску М.Горбачовим тієї (!) партії
пройшло уже майже чверть століття. Можливо, причини в нас, нинішніх?
Сьогодні популярним є використання дефініції «совки». Нею користуються
найбільше ті, хто за правилом «на злодію шапка горить» намагається
приховати свою сутність, яку вони вкладають в це недолуге слово.
Автор сам (ст.356) визнає: «Озираючись на минуле, ми третє
десятиліття ходимо по замкненому колу».
«Я прийшов не судити світ» – вдало виписаний фінал роботи.
За всю роботу вдячний.
27.11.15
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Для чого потрібна влада
(Згадуючи Валентину Семенюк)
Журналісти з каналу СТБ роблять матеріал про загиблих в останній
час відомих людей. Мене попросили розповісти про Валентину Семенюк –
депутата, Голову Фонду держмайна, Голову спілки «Жінки за майбутнє
дітей», представниці українського жіноцтва в міжнародному феміністичному
русі.
Україна багато втратила від того, що Валентини Петрівни нема з
нами. Не робитиму припущень щодо причин її… смерті. Важко писати це
слово, бо воно – антипод сприйняттю світу і ставленню до нього цієї жінки –
матері, дочці, бабусі, державному, громадському і партійному діячу, натурі з
вразливим і водночас невкірним характером. До нинішнього дня прокуратура
і міліція мали би встановити фактичні обставини трагічної крапки в її
біографії та повідомити про те громадськості. Але… В будь-якому разі, маю
підстави стверджувати, що її убила існуюча у нас система суспільного
життя, відносин поміж людьми, місця людини і ставлення до неї держави. І,
як свідчив я слідчому Генеральної Прокуратури, причину трагедії треба
шукати в професійній діяльності Валентини Петрівни.
Спробую пояснити. Валентина Семенюк багато знала, в тому числі
такого, що воліли б приховати ті, хто владу представляв чи представляє.
Багато уміла, бо мала велику життєву практику і постійно працювала над
собою. Багато робила корисного для людей, для загальної справи, для
держави. І дуже хотіла, щоб її знання, вміння і досвід пригодилися всім, щоб
вивести таки державу з нинішнього тупика. Добре уявляю, що значить знати,
пропонувати від щирого серця, наполягати, і… у відповідь відчувати
несприйняття, демонстративну байдужість, а то й пряму чи приховану
протидію. Таке ставлення розчаровує, гнітить. Це будь-кому важко
витримати.
Близько знаючи Валентину Петрівну в різних життєвих обставинах,
залишу свої враження для інших разів. А сьогодні пропоную читачам
ознайомитися з одним з останніх документів, підготованих нею, щоб ви
могли переконатись, чого добивалася вона, наскільки реалізація її пропозицій
була би сьогодні корисна державі, усім нам.
За кілька тижнів до того, як Валентини Петрівни не стало, вона
залишила мені копію свого листа президенту, щоб, при потребі, заручитися
підтримкою. Не знаю, чи глава держави одержав і читав цей лист, але те, що
документ демонструє, наскільки державником була його автор, не викликає
сумніву. Дозволю собі при тому декілька коментарів, зі змістом яких
Валентина Петрівна погоджувалась під час наших розмов.
Отже.
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Президентові України
Порошенку П.О.
Вельмишановний Пане Президенте!
Дозвольте мені, як людині, яка має важкий особистий досвід роботи
Головою Фонду державного майна України в перехідний період змін до
Конституції 2004 року, поділитися з Вами певними міркуваннями з питань
вдосконалення системи управління об’єктами державної власності, в тому
числі приватизації державного майна.
По-перше. Прошу звернути Вашу увагу на те, що Конституція 2004
року значно обмежує (а точніше, унеможливлює) вплив Президента на
вищезгадані процеси. У той же час Президент України за ст.102
Конституції України є «гарантом прав і свобод людини і громадянина», в
тому числі й під час приватизації. Ця проблема незмінно призводить до
конфлікту між президентською та урядовою вертикаллю.
Відповідно до пункту 9 статті 116 Конституції України Кабінет
Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів
виконавчої влади.
Але якщо раніше у Конституції України було визначено право
Президента України призначати та звільняти Голову Фонду державного
майна України за згодою Верховної Ради України, то на сьогодні знову
порушено баланс впливу Президента України на управління державним
майном на користь Кабінету Міністрів України.
Наявність у Кабінету Міністрів України всіх важелів керуючого
впливу щодо ФДМУ, включаючи вирішення його установчих та кадрових
питань, визначення його правового статусу, здійснення контролюючих
функцій, отримання звітності, застосування заходів відповідальності є
повною підпорядкованістю.
Але ж, виходячи із тлумачень Конституційного суду України, згідно
із його рішенням від 01.07.98 №09-рп, Фонд не може бути підпорядкований в
цілому Кабінету Міністрів України, а лише в частині управління
державним майном.
[Виділення шрифтом тут і далі – мої. О. М.].
Поняття підпорядкованості органів виконавчої влади характеризує,
як правило, найвищу організаційну залежність органу нижчого рівня від
органу вищого рівня.
Відтак, Фонд державного майна України, не зважаючи на Закон
України «Про Фонд державного майна України», який, безумовно, потребує
змін згідно з чинною Конституцією, буде повністю підпорядкований
Кабінету Міністрів України.
Недосконалість чинного законодавства, яка передбачає наявність
тільки двох сторін у процесі відчуження державного майна, тим більше при
постійних намаганнях олігархічних кланів чинити вплив на діяльність ФДМУ,
створює передумови для корупційних зв’язків.
[Тут і далі в документі червоною ниткою проходить думка про
зміщення акцентів в діяльності влади при зміні відносин власності з
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приватизації як засобу одержання виручки на приватизацію як засіб
поліпшення управління майном задля зростання ефективності
виробництва.
Цій зміні найбільше протидіяла виконавча влада, що ненормально
для… нормальної держави, тому Валентина Петрівна шукає хоч на
перехідний період певної нейтралізації реакційних зусиль декого з урядовців,
пропонуючи долучати до вирішення найперше кадрових питань третю
сторону – президента].
Згідно з нинішньою редакцією Конституції Кабінетом Міністрів
України без жодного погодження з Президентом України вноситься подання
на призначення Голови Фонду державного майна України.
Поважаючи право Урядової коаліції формувати кадровий потенціал
органів влади, все ж звертаю Вашу увагу, що повне відсторонення
Президента України від питань управління об’єктами державної власності
та контролю з боку Президента України як гаранта «прав і свобод людини і
громадянина», в тому числі під час приватизації, наносить шкоду
національній безпеці держави.
Враховуючи зазначене, а також з метою збереження інституції
ФДМУ дійсно як органу, покликаного забезпечити ефективне управління
державним майном, прошу Вас при внесенні змін до Закону про ФДМУ
врахувати необхідність обов’язкового погодження Кабінетом Міністрів
України кандидатури на посаду Голови Фонду та його заступників з
Президентом України. А також визначити нормативні документи, через
які Президент здійснює контроль за діяльністю Фонду, та на законодавчому
рівні ввести посаду представника Президента у Фонді державного майна
України.
По-друге. Приватизація державного та комунального майна як
реформа, спрямована на докорінну трансформацію структури власності в
Україні відповідно до ринкових вимог, як процес зламу монополії державного
виробництва і формування умов ефективного розвитку приватного сектору
виконала своє завдання. Із закінченням в Україні перехідного етапу
розвитку економіки Європа і світ визнали нашу державу країною з ринковою
економікою.
Зміни суспільно-політичної ситуації в Україні вимагають визначити
нові цілі, пріоритети та технології проведення приватизації.
Наразі постають завдання визначення приватизації не як реформи, а
як одного зі способів управління державним та комунальним майном та
повернення Фонду державного майна функцій, визначених Конституцією
України і відбитих у самій назві державної установи, переходу до
європейських принципів управління.
Необхідний принципово новий підхід до забезпечення ефективного
використання державної та комунальної власності і сутність цього підходу
полягає у запровадженні комплексної Програми управління цією
власністю та скасування Державної Програми приватизації.
У зв’язку з цим на перший план виходить завдання ефективного
управління державним та комунальним майном в широкому розумінні.
Воно включає в себе як приватизацію частини об’єктів державної та
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комунальної власності, так і повернення в державну або комунальну
власність об’єктів, власники яких виявилися неефективними і не змогли
забезпечити підвищення ефективності виробництва та забезпечення
необхідних соціальних стандартів.
Надзвичайно важливими напрямками такої системи управління є
також: формування і ведення єдиного реєстру об’єктів державної та
комунальної власності, управління корпоративними правами в господарських
товариствах державної та комунальної форми власності, а також оренда
об’єктів державної та комунальної власності.
Сучасна структура управління активами державного та
комунального секторів економіки не забезпечує ефективного використання
державного та комунального майна.
На жаль, законодавство в нашій державі спрямоване в цілому на
приватизацію майна і наразі не існує цілісного законодавчого забезпечення
процесу управління. У державі поширена практика, коли деякі міністерства
і відомства – органи управління державними підприємствами – мають
право самостійно відчужувати майно, що їм належить. Крім цього,
широко застосовувалась практика доведення державних підприємств до
банкрутства і, головне, що ініціаторами подібних банкрутств часто
виступали саме державні органи, такі як Державна податкова
адміністрація, Пенсійний Фонд тощо.
Основною метою Програми управління повинна стати поступова
зміна пріоритетів державної політики стосовно відносин власності – від
приватизації як ключового процесу перехідного етапу формування ринкової
економіки, до ефективного управління державною та комунальною
власністю в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки. [За перший
рік роботи В.Семенюк Головою ФДМУ держава одержала доходів від
використання свого майна, в тому числі того, що знаходилось в
корпоративних частках, більше, ніж за всі попередні роки разом].
Значну увагу необхідно приділити управлінню об’єктами комунальної
власності. Ці об’єкти були безоплатно передані органам місцевого
самоврядування із державної форми власності для забезпечення потреб
місцевих громад. Існують численні приклади, коли об’єкти державної
власності (в тому числі стратегічні), корпоративні права держави після
передачі їх до комунальної власності були відчужені за рішенням місцевих
рад на користь приватних осіб в обхід законодавства про приватизацію.
При цьому відсутні відповідальні за вчинені дії, так як рішення про форму і
спосіб відчуження приймається колегіальним органом – сесією місцевої ради.
Відсутність єдиного органу, покликаного опікуватися державною
власністю та власністю, безоплатно переданою державою для потреб
місцевих громад, вже призвела до того, що основна маса приватизованих
об’єктів набула своїх власників поза приватизаційними процесами, за
значно заниженою вартістю, крім цього, об’єкти, як правило, переходили у
приватну власність без інвестиційних зобов’язань перед державою та
працівниками підприємств. У той же час законодавче регулювання процесу
повернення таких об’єктів у державну та комунальну власність потребує
вдосконалення.
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Продовження існування подібної практики несе суттєву загрозу для
економіки та безпеки держави.
Впевнена, що перехід від «Програми приватизації» до комплексної
«Програми управління державною та комунальною власністю» буде
позитивно сприйнятий суспільством.
По-третє. Питання інвестиційних зобов’язань. Жодна з країн
Східної Європи, що вже є членами Європейського Союзу, не ставила перед
собою за мету отримати якнайбільше коштів до бюджету від
приватизації. Вони, як правило, проводили приватизацію під відновлення
та створення робочих місць, залучаючи довгострокові інвестиційні
зобов’язання, проводячи конкурси не щодо надходжень до бюджету, а
щодо залучення коштів на підприємства, тобто в економіку їхніх країн.
У нас виходить – ні коштів до бюджету, ні інвестицій.
На жаль, суспільство та люди, яких це суспільство обирає в органи
як законодавчої, так і виконавчої влади, досі не розуміють, що головне в
приватизації не гроші, які «проїдаються», а довгострокові інвестиційні
зобов’язання. Саме від них залежить, чи буде працювати підприємство,
скільки там буде робочих місць, якою буде заробітна плата у працівників.
Якби така увага приділялася саме інвестиціям, то у нас сьогодні була
б зовсім інша економіка. Була б інша Україна!
З 2005 року я намагалася зламати згубну практику 90-х років,
проводячи приватизацію виключно під довгострокові інвестиційні
зобов’язання.
На жаль, після мого звільнення з 2009 року знову почалося
нехтування правами трудових колективів та держави. Лише декілька
прикладів. Це відміна інвестиційних зобов’язань на ВАТ «Криворіжсталь»
у 2009 р., [Всі пам’ятають телешоу з приватизацією цього підприємства,
раніше за поданням у суд В.Семенюк (як фізичної особи) повернутого
державі. У 24 млрд. грн. оцінено один з найкращих заводів світу. Половину
виручки до цих пір, наскільки мені відомо, так і «не знайшли». Незаконна
зміна інвестиційних зобов’язань забрала у колективу кілька сот млн. $ на
модернізацію і поліпшення умов праці, викинула на вулицю частину
колективу, зате збільшила капітал власника. Затрати на купівлю заводу, між
іншим, він виручив за фантастично короткий час. Нащо було продавати це
підприємство?
Власне, через протидію перегляду інвестиційних зобов’язань
Валентину Петрівну позбавлено посади. Причому, всупереч закону, не
дозволивши перед цим прозвітувати парламенту] що є порушенням умов
конкурсу, вилучення з умов конкурсу ВАТ «Луганськтепловоз» (2010 рік)
300 млн. грн. грошових інвестицій на підприємство, [На заводі до
приватизації працювало 37 тис. чоловік. Сьогодні місцеві «патріоти» з так
званоъ ЛНР вивозять його обладнання до Росії. Це що – репарації чи
звичайний грабунок з боку країни, «непричетної» до війни на Донбасі? На
заводі, за планом керівництва, залишається близько 350 працівників, перед
дивною війною було 7 тис.] продаж «Спецзв’язку» у складі підприємства
ВАТ «Укртелеком», проти чого я категорично протестувала письмово у
своїх зауваженнях до Уряду, ще перебуваючи на посаді Голови Фонду.
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За умови відсутності законодавства щодо «золотої акції», за умов,
коли перед Україною є зовнішня загроза, саме інвестиційні зобов’язання
дозволяють тримати під певним контролем держави стратегічні
об’єкти. Фактично при розумному державному підході – це елемент тієї ж
«золотої акції», що може застосовуватись до будь-якого підприємства
державної та комунальної власності та враховувати особливості цього
підприємства.
Саме на інвестиційних зобов’язаннях, на конкретизації (та
збільшенні!) у договорах купівлі-продажу об’єктів державної власності
термінів використання зобов’язань покупців (технічного оновлення та
модернізації основних фондів, збільшення обсягів виробництва, внесення
інвестицій, етапності підвищення заробітної плати, соціально-побутового
забезпечення працівників, поліпшення умов праці, надання працівникам пільг і
компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, попередження виробничого
травматизму та професійних захворювань), хотіла б я зосередити Вашу
увагу як «гаранта прав і свобод людини».
По-четверте. Відновлення робочих місць. Саме це болюче для мене
питання я не встигла завершити, перебуваючи у Верховній Раді України та
на посаді Голови ФДМУ, і воно змушує мене звернутись до Вас, щоб внести
конкретні пропозиції.
Аналізуючи як Голова Спеціальної контрольної комісії ВРУ з питань
приватизації наслідки реформування власності та створивши як Голова
ФДМУ реєстр об’єктів державної власності, з’ясувала, що наслідком
насамперед ваучерної приватизації, позаприватизаційного відчуження
об’єктів державної власності стало банкрутство та закриття більше 50
тис. об’єктів. Це, як правило, дрібні та середні об’єкти, але вони складають
більше половини економіки нашої держави.
Подібні об’єкти навіть не потребують реприватизації – вони
просто покинуті власниками. [Після вивезення всього, що годиться як
металобрухт]. Єдина та найголовніша цінність, що там залишилась і про яку
ми забули під час приватизації, – це кваліфіковані робочі руки.
Сьогодні багато хто ще пам’ятає колишній наш народногосподарський комплекс, коли панували не тільки будівництво промислових
об’єктів та інфраструктури, й створювали умови для відповідного
професійного навчання на тій або іншій території. І сьогодні більше 7
мільйонів Українців – цих колись добре навчених робочих рук – піднімають
економіку інших держав за кордоном.
Це наслідок того, що в Україні десятки тисяч об’єктів були
приватизовані без жодних інвестиційних зобов’язань. Але до цього часу
жодна громадська організація, жодна політична сила голосно не підняла
питання та не звернула належну увагу на статтю 1 Закону України «Про
приватизацію державного майна». У цій статті чітко зазначено, що
фізичні та юридичні особи можуть бути покупцями «з метою підвищення
соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на
структурну перебудову економіки України»!!! Таким чином, нині діючий
Закон, прийнятий ще 1992 року, передбачав, що потенційний власник,
погодившись брати участь у приватизації та придбавши підприємство,
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фактично брав на себе зобов’язання не тільки підвищити соціальноекономічну активність виробництва, але й залучити у власне
виробництво інвестиційні кошти.
Власники, що зупинили виробництво, виявилися неефективними,
кинувши напризволяще ці підприємства, а отже, порушили Закон. Ці
«безхозні» об’єкти треба негайно повернути до державної власності.
Щоб це здійснити, не треба чекати прийняття нових законів –
достатньо діючого закону про приватизацію. Єдине, що треба на
законодавчому рівні, – розробити механізм повернення покинутих об’єктів.
Після повернення підприємств у державну та комунальну власність
необхідно терміново за участю місцевих органів влади провести
інвестиційні конкурси під відновлення робочих місць та виробництва,
збереження профілю підприємства, а також на час відновлення
законодавчо звільнити їх від оподаткування. [Для цього потрібна
справжня, а не липова децентралізація].
За попередніми підрахунками реалізація комплексної програми
«Відновлення робочих місць» дозволить:
- тільки на відбудованих «безхозних» об’єктах відновити 2,5 млн.
робочих місць;
- повернути додому втрачене покоління, втрачених фахівців;
- зменшити ризик втрати роботи для вже працюючих, бо виникне
конкуренція не за робочі місця серед безробітних, а у працедавців, щоб
утримати робітників;
- підвищити заробітні плати на вже працюючих об’єктах внаслідок
конкуренції серед працедавців;
- дати поштовх для розвитку місцевому бізнесу, адже, взявши участь
в інвестуванні, він отримає податкові пільги;
- відродити села і містечка.
Упевнена, реалізація відповідних заходів через відновлення робочих
місць дозволить призупинити процеси деіндустріалізації в нашій державі
та надасть поштовх малому і середньому бізнесу для стрімкого розвитку.
По-п’яте. Питання створення національної майнової скарбниці.
Ще перебуваючи на посаді Голови ФДМУ, я провела роботу щодо
посилення взаємодії ФДМУ з Національним банком України з метою
значного збільшення золотовалютних резервів держави, доповнивши їх
майновою складовою.
Механізм реалізації цих пропозицій був досить простий. Ця робота
НБУ та ФДМУ частково була зроблена відповідно до Закону України «Про
електронний обіг цінних паперів». Передбачалося шляхом проведення оцінки
всього майнового активу держави визначити його грошову вартість та
зробити Національний банк України його єдиним зберігачем. Таким чином,
до золотовалютних резервів НБУ могли б входити і майнові резерви
держави, що в свою чергу збільшило б потенціал країни через значне
фактичне збільшення цих резервів.
Другим важливим чинником створення зазначеної системи
передбачався механізм перетворення майнової складової власне у грошову
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під час приватизації об’єктів державної власності та акумулювання
коштів від неї на спецрахунку НБУ.
Крім цього, вищезгадана система суттєво збільшувала прозорість
використання об’єктів державної власності.
Не дивлячись на Указ Президента від 14 травня 2008 року №436 «Про
опрацювання питання створення скарбниці держави для забезпечення
національної безпеки України», ініційований мною як Головою ФДМУ, ні
НБУ, ні Уряд належним чином не відреагували на його виконання. [Як
пояснювала Валентина Петрівна, тільки протягом року з часу підписання
Указу було близько 20-ти офіційних ініціатив щодо скасування цього Указу.
Цікаво, хто був ініціатором, чи діє Указ тепер? Принаймні, сумнів є, інакше
не було б колотнечі довкола приватизації Одеського припортового заводу,
який був віднесений до майнового скарбу держави]. Поясненням їхнього
небажання серйозно займатися цією проблемою (про що ці органи
повідомляли письмово) була достатня кількість, на їхню думку,
золотовалютних резервів для підтримки грошової одиниці. Після цього, як Ви
знаєте, ми маємо вже 2 девальвації національної грошової одиниці. [А ми
ламаємо голови над тим, чому гривня не тримається].
Ще раз хотілося б зазначити, що Фонд держмайна та Національний
банк України мають всі можливості, відповідний технічний та фаховий
потенціал для створення надійної державної системи запобігання тіньовому
використанню майна, налагодження роботи щодо збільшення резервів
держави. У систему державного майнового скарбу повинні ввійти не тільки
корпоративні права, якими володіє держава, а й державні та казенні
підприємства, а також підприємства, що не підлягають приватизації і
забезпечують національну безпеку. Для реалізації цього ФДМУ має
забезпечити ведення реєстру таких об’єктів.
У межах виконання функцій зберігання цінних паперів об’єктів
державної скарбниці необхідно доручити Національному банку України
здійснення депозитарної діяльності відносно цих паперів. При цьому
спільно з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України
доцільно розробити нормативний акт про депозитарне обслуговування
таких цінних паперів з урахуванням їхніх особливостей.
Вирішення даного питання пропонується організувати в два етапи.
На першому етапі доцільно забезпечити розробку необхідних спільних
нормативно-правових актів в системі діючого на даний час законодавства
України.
У подальшому на другому етапі забезпечити внесення відповідних
змін до чинного законодавства.
Саме кошти спецрахунків НБУ держава могла б використати для
проведення таких необхідних реформ (в тому числі пенсійної).
Крім цього, втілення зазначеної ідеї убезпечило б від безконтрольного
використання спецфонду, бо використання коштів від приватизації, оренди,
дивідендів було б неможливе без відповідної санкції з боку НБУ, а також
значно б зменшило позаприватизаційне відчуження державного майна.
Сьогодні багато аналітиків говорять про «включення в
золотовалютні резерви Національного банку складських розписок на
527

матеріальні активи, зокрема, зерно та метал». Це при тому, що у держави
є майновий актив, який міг би виступати не тільки як стабілізуючий
фактор для національної грошової одиниці, а й міг би стати поштовхом
для реформ, в тому числі для відкриття, наприклад, накопичувальних
пенсійних рахунків громадян України. Упевнена, що у цьому випадку значно
підвищиться підтримка як діючої влади, так і процесу реформування
власності серед населення.
Шановний Петре Олексійовичу!
Користуючись нагодою, щиро вітаю Вас із всенародною
підтримкою – обранням на найвищу посаду в державі. Сподіваюсь, що
висловлені мною пропозиції будуть корисними для Вас як гаранту прав і
свобод людини, в тому числі під час приватизації.
З великою повагою,
Голова Союзу жінок України
«За майбутнє дітей»

В. Семенюк

P. S. Ось такий документ. Така позиція людини, професіонала, котрої
не вистачає усім нам. Не вистачає Україні.
21.01.16
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Про європейський вибір
Хоч номінально ми в Європі,
В найкращій із її країн,
Але фактично – в Конотопі,
Що мучить нас, як сучий син.
Максим Рильський
Розпочався 2016 рік. Новорічні прогнози і побажання суттєво
розходяться. Те, що люди хочуть кращого життя і не розраховують на нього,
стало звичним. Навіть влада відмовилась від традиційних для неї обіцянок і
запевнень, бо відчуває, що ніяких підстав для того немає. Уряд вдається до
монетарних заходів для забезпечення балансу інтересів і можливостей в
державі, покладаючись при тому на сприяння з боку зовнішніх кредиторів.
Це хитка, непевна політика, хоч в конкретній ситуації вона вимушена,
коридор можливостей уряду, прем’єра найперше, занадто вузький, бюджет
не опирається на розвиток економіки, її потенціал підірваний військовим
паралічем Донбасу і втратою Криму, а, з іншого боку, структурною
відсталістю, зорієнтованістю, в основному, на експорт сировини. Про
ефективнішу модель розвитку економіки годі і говорити. Тим ніхто не
займався і не займається. Для неї в країні потрібне власне виробництво зі
зростаючими інноваціями і власне споживання. А для того необхідна інша
система господарювання, сказати ширше – інша система суспільного
життя. Уряд, зокрема, щось у цьому напрямку робити неспроможний, бо
впливає потужна інерція запущеного раніше механізму формування в
Україні економіки колоніального типу. Щоправда, і спроб необхідних з
боку уряду не було, схоже, їх ніхто і не збирався ініціювати. До того ж, для
здійснення складних, але необхідних перемін потрібна обов’язкова умова –
довіра народу до влади. Її якраз немає. Ні на центральному рівні стосовно
усіх гілок, ні на місцевому так само. Проявляються і наслідки дискредитації
інститутів держави під час акцій майдану і згодом, простимульованої
значною мірою і нинішнім політикумом, а також виконання державних
функцій недержавними, інколи навіть озброєними структурами, що не
вкладається в логіку державного управління і що повністю суперечить
Конституції України. Зусилля представників влади на завоювання довіри
(10-ти хвилинні спічі прем’єра, поїздки і промови президента тощо)
сприймаються людьми здебільше саркастично. Адже «бытие определяет
сознание».
В який бік розвивається Україна? Що чекає людей завтра, на що їм
розраховувати? Відповідей на ці, абсолютно виправдані, питання влада не
дає. Парламент притому прикрився документом для внутрішнього вжитку –
коаліційною угодою, забувши, що він конституційно зобов’язаний
розглянути і схвалити засади внутрішньої і зовнішньої політики. Тим паче
зобов’язаний, що він видає себе втіленням революції. Революція ж означає
зміну суспільного життя. А що змінилося? «Пересічний» громадянин
відповість: нічого.
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Під кінець року і на початку наступного різноманітні аналітичні
центри оцінюють перспективи окремих країн, їх альянсів, союзів, регіонів
світу. Нинішньої пори прогнози для багатьох невтішні, та ще й грішать
приблизністю більше, ніж раніше. На те впливають багато факторів, котрими
раніше можна було нехтувати. Тепер їх не можна обійти увагою, а самі по
собі – вони теж клубок проблем, розвиток яких важко прогнозувати. Тут і
ситуація на півночі Африки та Близькому Сході, і ядерні випробування в
Північній Кореї, і небувала хвиля біженців у Європу, і збройні конфлікти в
різних точках світу, і українська драма тощо. Попри заяви наших очільників
про тотальну світову підтримку України, її мало не консолідуючу роль для
світового співтовариства, реальна практика зобов’язує критично ставитися до
таких заяв. Україна для більшості країн – нежданий зайвий клопіт,
зарадити якому швидко не вдасться, а втрати від нього у багатьох очевидні.
Україна вмонтована в світові процеси, однак, лише частково як їхній
суб’єкт, а здебільше як об’єкт. Це треба визнати. Визнати наслідком нашої
внутрішньої політики.
Зважаючи на глобалізацію, можна було б стверджувати про
закономірність нинішнього місця України в світі, на залежність її від
світових тенденцій і процесів. Так, залежність. Але ж не до такої міри і не до
повної втрати її прав на самостійне вирішення власних проблем, сказав би
той же «пересічний». Однак, доводиться визнавати фактом повну
керованість нашої внутрішньої і зовнішньої політики зарубіжжям,
конкретно – США. Подобається це кому чи ні, згодні з тим представники
влади чи не згодні, але повна залежність нашої політики набула ознак
данності. З цього треба виходити, якщо ми чесні перед собою в оцінках і в
намірах щось змінити.
Трагедії в тім немає, бо вважати, що вплив супердержави для нас геть
шкідливий, у нас немає підстав, не вистачає для того аргументів. Одначе, чи
керівництво тієї держави не помиляється в напрямках політики щодо
України, вибраних засобах впливу, в змісті одержаних результатів? Чи
правильно воно враховує інші фактори, що впливають на розвиток загальної
ситуації в світі, на його майбутню політичну карту, взаємини між країнами
тощо? Яким чином і на кого впливатимуть наслідки нинішньої політики?
Повну відповідь тут, напевне, не дасть ніхто. Нам же вона цікава тому, що
стосується інтересів і перспектив конкретної людини, нашого
співгромадянина, себто нас з вами. Це, звичайно, мало би стати предметом
турбот української влади, бо зовнішній вплив є і буде, але є
відповідальність за власну державу, суспільство, кожну людину.
Відповідальність передана владі кожним під час виборів (залишимо за
дужками в даному разі об’єктивність виборів і роль кожного в одержанні їх
результатів).
З прикрістю слід визнавати, що розвиток ситуації за сценарієм, що
склався у нас за чимало літ, веде до маріонеткового стану державного
утворення, без власної, орієнтованої на внутрішні потреби, економіки, з
небагаточисельним населенням, продуктивна частина якого буде задіяна на
другорядних роботах за кордоном, а «білі комірці» стануть працювати на
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транснаціональні корпорації, для яких Україна – лише територія, відносно
цікавий об’єкт.
Така перспектива стала очевидною для всіх, хоч її нібито не бачить
влада. Натомість вона робить наголоси на майбутньому членстві в НАТО і
ЄС. Припустимо, що це трапиться (хоч і нескоро, бо є багато речей, що таку
ситуацію або віддаляють, або роблять примарною). Але ж у нас угода про
членство в ЄС, її економічна частина підписані на умовах, що склалися там
давно, виходячи з потреб найбільш розвинених країн Старого світу. Ті умови
лише закріплять підпорядкованість нашої економіки, її сировинний
характер, з відставанням на 1-3 пункти технологічного укладу від рівня, що
склався в цивілізованих країнах. Це буде економіка колонії, причому того
рівня взаємин, який був у світі в час зародження колоніальної системи. Про
нашу квоту на прийняття мігрантів не згадуємо. Досить уявити лиш картину
з нашими просторами, кліматом та обезлюднілими містечками і селами.
«Свято место пусто не бывает».
Сам по собі ЄС має внутрішні напруження. Будемо сподіватися, що
він їх нейтралізує, для глобалізованого світу це корисно. Проблему ж НАТО
варто розглядати також, виходячи з інтересів світу. Люди старшого віку
пам’ятають напругу від майже безпосереднього контакту збройних сил
представників конкуруючих систем. У 1962 році через появу ракет СРСР на
Кубі світ підійшов до межі катастрофи, дякувати Богу, у Хрущова і Кеннеді
вистачило глузду розвести «баранів з кладки». Наш земляк генерал А.Лопата
міг би детальніше розповісти про нюанси тієї ситуації як один з важливих її
персонажів. Хіба сьогодні очікуваний спільний кордон НАТО і РФ не
створюватиме напругу ще гострішу, ніж п’ятдесят з лишком років тому? Хіба
на нейтралізацію можливої напруги знадобиться менше зусиль і затрат, ніж
це було півстоліття тому? Можливо, не варто створювати нове джерело
напруги там, де цього краще уникнути? Що з цього приводу думають
наставники нашого керівництва?
Мотивуючи потребу входження України до альянсу, очільники
України посилаються на російську агресію і, природно, знаходять
позитивний відгук серед населення. Це зрозуміла реакція на неприховану
агресію – явище дике і, треба сподіватись, придатне до швидкої ліквідації.
Тут варто було б згадати історію створення НАТО, причини організації
альянсу. Вважалося, що це оборонний союз супроти загрози від, умовно,
соціалістичного табору. Але ж сьогодні РФ має таке ж відношення до
соціалізму, як США до комунізму. В Росії, як, до речі, і в Україні, теж
капіталістичний уклад суспільного життя з більшою, ніж у пристойних країн
ринкової економіки, кримінальною складовою укладу. Відмінність лише в
тому, що населення РФ інфіковане через ЗМІ імперським синдромом, а в
Україні воно давно позбулося цього синдрому. У нас з доброго дива
культивується синдром винятковості, але стосовно проєвропейських
інтересів його іще можна не брати до уваги, Європа його не помічає.
Очевидно, військово-політичне протистояння по лінії Схід-Захід має тепер
інші причини. Ці причини треба вивчати, їх нейтралізовувати, а не
використовувати як привід для задоволення своїх інтересів силовими
методами, створюючи найбільше загроз для населення суміжних країн, тобто
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для населення України. Напевне, ця тема – предмет аналізу на новій
конференції з питань безпеки і співробітництва в Європі. Конференції, зі
скликанням якої Європа запізнилася приблизно на двадцять років. Одними з
питань такої конференції могли би стати роль, статус, склад і форми
діяльності спільних збройних формувань, потреба в яких поки що не відпала.
Тим часом Україна могла би прийняти на себе роль буферної зони
між Заходом і Сходом із затвердженням її нейтрального статусу в ООН,
одночасно зміцнюючи свій оборонний потенціал, модернізуючи війська і
засоби оборони, долучаючи до цієї справи всі зацікавлені сторони, можливо,
і за підсумками згаданої конференції, створеного нею міжнародного фонду
захисту миру і т.п.
Зрозуміло, автора легко звинуватити у непатріотизмі, посилаючись на
нинішню війну. Можна, але дії і пропозиції в напрямку зміцнення
суверенітету і припинення війни набагато патріотичніші, ніж безглузда
(а можливо, й умисна) здача територій країни і тисячі й тисячі смертей
молодих героїв – кращої частини людського потенціалу країни. Адже навіть
перші кроки в напрямку нового статусу України створили б нову базу для
швидкого врегулювання військового конфлікту, його провокатори втратили б
поживу для спекулювання питаннями мов, прав людини, конституційних
реформ і іншого. В тому вбачається безпосередній інтерес України.
Глобальний інтерес також.
Ясно, що постійно нейтральна Україна ефективно виконувала б свою
місію лише за умови перетворення її в сучасну сильну і демократичну
державу. Від такого стану вона тепер віддалена надзвичайно і, складається
враження, продовжує прискорено віддалятись. Головна причина того –
зрощення бізнесу і влади, що в наших умовах рівнозначно створенню
тріумвірату: кримінал-бізнес-влада. В цьому тріумвіраті першу скрипку
грає влада, бо вона захищає інтерес крупного бізнесу, ним по суті
створена, а методи її роботи пронизані корупцією. Не випадково впродовж
останніх років спостерігається лише імітація боротьби з корупцією, вона
обмежується демонстрацією своєї ефективності у «верхніх» ешелонах,
створенням нових структур з відповідними назвами, супроводжується
пропагандою через TV. На тому, власне, все і закінчується, вважаймо, що
жодна справа не доведена до суду, багато голосно заявлених правопорушень
в Одесі, Києві, Рівному, Закарпатті і інших місцях навіть не дійшли до етапу
слідства. Але це «зверху». В середніх і низових ланках все спокійно,
залишилося, як і раніше. Стосується це фіскальної служби, силовиків, суду,
адміністрації, загалом чиновництва. Між владою і населенням – прірва.
Нехай це узагальнення перебільшене, але така оцінка поширена повсюдно і
підстави для неї, на жаль, є скрізь і безліч. З тим стикається кожен, кому
доводиться вирішувати житейські справи: зареєструвати мале підприємство;
проплатити всі незаконні речі через створені під «дахом» влади приватні
структури для «доїння» громадян на всіх етапах забудови, – виділення
ділянок, підключення енергії, газу, доступ до води, оформлення всього цього
реєстраційними документами і т.д.; реалізувати право успадкування;
добитися повернення ПДВ; виграти чесно тендер при закупівлі або право на
участь у проекті, що здійснюється за бюджетний кошт; захистити свої права
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при працевлаштуванні чи виході на пенсію… А ще – освіта, медична сфера,
судові справи, комунальні послуги і… так до безкінечності аж до виборів без
вибору. Все це наша дійсність, вона певною мірою сформована самими
людьми, їхньою політичною інфантильністю, з іншого боку, така дійсність
впливає на ставлення людини до влади, на усвідомлення свого нікчемного
місця в суспільному житті. Чому боротьба з корупцією далі розмов не йде?
Тому, що корупція – умова існування створеної владної системи. Саме
тому масово творяться злочини: розграбування запасів бурштину,
вирізування лісів, запаскудження довкілля, «віджими» власності і бізнесу,
спотворення архітектурного обличчя столиці та інших міст незаконними
забудовами, митна сваволя на кордонах і відкрита контрабанда, «шмурдяк»
замість коньяку та інших напоїв і «кришування» наркобізнесу, втручання у
виборчі процеси… Покари за злочини і зловживання немає, бо, узагальнено
кажучи, влада сама себе карати не може. Політична еліта на зміну ситуації
ефективно впливати не буде, бо вона виростала зі згаданого середовища,
сама є уособленням «сировинного» бізнесу з кримінальними і
напівкримінальними методами створення, функціонування і конкуренції.
Розмежування бізнесу і влади – ключове завдання для українського
суспільства. Ця потреба – не лише передумова вступу до європейської
общини, не тільки партійно-політичне передвиборне гасло. Це вимога
чинної Конституції. З огляду на це, можна стверджувати про незаконність
самої влади, бо бізнесом, наприклад, не може займатися ні депутат, ні член
уряду ні президент, ні будь-який держслужбовець. Така вимога Конституції
апріорна, обмеження мають застосовуватись до виборів, до призначень.
Щоб виконати це завдання, потрібні умови. Необхідна зміна системи
влади. Посприяти цьому змушена… сама влада, бо повна безперспективність
нинішньої системи і для влади очевидна, уникнення для себе плачевних
наслідків сподіватися можуть хіба окремі достойники, приклад попередньої
«сім'ї» тут доречний. Адже «… скільки того Ростова?», світ для
корупціонерів здається великим, але він тісний…
Способи забезпечення потрібних умов відомі. Вони опрацьовані в
більшості країн, проголошуються і в нас як важливі гасла, але… після
виборів. Ясно, що зміна системи передбачає відповідну корекцію
Конституції. Пригадаймо, обидва Майдани самостійно дійшли висновку про
зміни конституційних положень до змісту, який багато років відстоюють мої
однодумці. Це означає, що уникнути змін не вдасться, обурення своїм
становищем громадян раз по раз повертатиметься до такої вимоги. Цю ж
ідею експлуатує і Кремль, безцеремонно втручаючись в не свої справи. В
цьому сенсі своєрідною здається ситуація довкола нинішніх конституційних
змін: потреба голосів у парламенті, заяви Путіна і Меркель, візит Гризлова,
міркування Порошенка… Те, що має розглядатись у сесійному залі в січні,
можна було б спокійно голосувати, бо воно… нічого не змінює. Принаймні
щодо децентралізації. Зміни посилюють «вертикаль». А щодо статусу – про
нього зміни не згадують, але так звана особливість виборів у деяких районах,
про що йдеться в перехідних положеннях як про предмет закону, то питання
дискусійне,
адже
конституційну
норму
намагаються
підмінити
законодавчою, з менш відповідальним голосуванням. Якщо так, то закон слід
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голосувати до змін в Основний закон і тільки стосовно процедури виборів.
Боротьба радикально налаштованих проти особливого статусу Донбасу з
тими, хто агітує за фейкову децентралізацію – стрільба холостими (якщо не
брати до уваги бойові гранати, застосовані біля ВР, вони – розбій, кривава
провокація, але до Конституції стосунку не мають, вони – лише привід для
демонстрації сили тими, до кого, завчасно дбаючи про конституційний
порядок, слід застосовувати вплив держави).
Загроза ж полягає в тому, що пропагована система влади
підмінюється здійснюваною явочним порядком адмінреформою. Держава і
далі рухається в напрямку, протилежному європейській моделі управління.
На цьому напрямку проведені місцеві, на дворічний (чому? І без змін у
Конституцію) термін, вибори, нав’язується «добровільне» об’єднання
громад, при якому чиновництво запопадливо схвалює схеми адмінвпливу,
тоді як сільський житель, не відаючи про них, вже сьогодні не може добитися
від влади елементарних послуг, а завтра, щоб він не морочив владі голову,
вона буде віддалена від нього іще в 5-10 разів більше, ніж тепер. Віддалена
під
виглядом
«ефективності»,
«гармонізації»,
«спроможності»,
«субсидіарності» та інших «переваг», благо лексичний запас української
мови щедрий на дефініції. З тим треба бути обережнішим, бо на фініші
напрямку, що називається тепер децентралізацією – країна з 20-25
мільйонним населенням, чужою землею, авторитарним управлінням,
низькою освіченістю людей. Гарно виглядає, наприклад, відкриття
президентом школи в Тернопільській області (хоч вона зведена не через
добровільне об’єднання громад, не варто було главі держави підсовувати цю
тезу). Важливіше було б перейматися тим, що в тій же Тернопільській
області близько 200 (!) шкіл планується до закриття.
Безперечно, адмінреформа не зайва, об’єднання громад також. Але це
вторинний етап, наслідок волевиявлення громад, котрі є по суті, а не в
балачках, самоврядними. В цьому сенс конституційної реформи. Вона чітко
сформульована в тексті нової редакції чинної Конституції, тексті, що
підготований при юридичному супроводі інституту держави і права, зі
змістом, якого добивалися Майдани, який відповідає європейським
стандартам і опублікований більше двох років тому. Такі зміни слід
схвалювати референдумом, не допускаючи втручання в зміст Основного
закону тих, хто в усі попередні роки прагнув централізації влади, її
«вертикалі», що вже привело до нинішнього стану суспільства, людини і
держави.
Коли в ЗМІ з’явилася Мінська угода з відомим п.11 про конституційні
зміни, я того ж дня звернувся листом до глави держави з пропозицією як
найкраще скористатися ситуацією. Вже через три місяці Україна могла б
одержати скоригований основоположний документ, який дав би змогу
парламенту і уряду зайнятися якраз тими питаннями, котрі означали б
реформу по суті і включити в оздоровлення (найперше економіки) усі
регіони. Усі, без ніяких «особливих статусів», бо вони – загроза
суверенності. Підкреслю, без «особливих статусів», бо суттєве підвищення
ролі самоврядних структур стосувалось би усіх регіонів, усіх районів
однаково, а лукава пропозиція Кремля, відображена в Мінській угоді, відпала
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би автоматично. Йдеться про переміщення центру влади на місця, до людей,
під їх контроль і з участю кожного в справі оновлення країни, коли кожен
бачить власну перспективу і має змогу її добиватись. Якби вже сьогодні
державний
бюджет
складався
за
пропорцією,
умовно,
50:50
(держава:регіони) і законодавчо були встановлені гарантії використання на
місцевому рівні результатів зростання, ми б через кілька років не пізнали
країну, до влади на місцях – без адміністрацій і адміністрацій з назвами
префектів – прийшли б справді ділові і відповідальні люди. Вони є скрізь,
але вся їхня енергія нині спрямовується на захист від державного і
кримінального рекету. Рекет – форма нинішнього управління, він убиває
ініціативу, виганяє людей на пошук порятунку за кордон. Порятунку
роботою.
Нинішній країні потрібні робочі місця для людей, причому такі, що
створюють перспективу розвитку. Тим би зайнятися уряду, долучаючись до
розробки і реалізації значимих економічних проектів. Такі проекти є, але
при владі, яка уособлює сировинний бізнес, інноваційні проекти
нездійсненні. Бізнес, отже, влада перешкоджатимуть інноваціям, бо вони
руйнуватимуть існуючу схему одержання надприбутків окремими
олігархами. [Для прикладу: «наш» капіталіст вирізує ліс. Під «дахом» влади,
інакше не можна. Кругляк вивозиться за кордон, збувається своїй же фірмі.
За будь-якою ціною, щоб приховати прибуток, не сплачувати податок. Новий
же власник, насправді, той же «наш» капіталіст збуває товар за цінами,
встановленими за кордоном. Там же, на його рахунках, осідає і виручка.
Деревина потрапляє на переробку, виготовляються, скажімо, меблі. Норми
прибутку на тих операціях нижчі, бо з’являються додаткові затрати праці.
Податки з прибутку, із фондів оплати праці, соціальні платежі тощо осідають
в бюджетах, пенсійних фондах інших країн. Як і годиться. З урахуванням
нової собівартості, націнок, митних зборів… меблі поступають в наші
торгові кампанії. Ще націнки, множимо все на зростаючий курс валют… і
наш щасливий співвітчизник купує товар, попутно гніваючись з того, що в
Карпатах повені приносять біду і ніхто не бореться з розкраданням лісів
(зерна, металу, хімії, енергії – того, що є, власне, сировиною). Цілком
можливо, що капіталіст – винуватець екологічної катастрофи ще й виграє
тендер на протипаводкові роботи, одержавши за 30-40%-ний «відкат» право
користуватися коштами резервного фонду Кабінету Міністрів. Всі, так би
мовити, при ділі. Всі… кому треба].
А проекти, повторю, є. Візьмемо для прикладу ідею освоєння
можливостей транспортного водного каналу між Балтійським і Чорним
морями. Проект не новий, відображений в міжнародних планах, непогано
пророблений, гарантовано і вигідно може бути інвестований, передбачає
прискорений розвиток інфраструктури Латвії, Білорусі та України, появи
мільйонів робочих місць при будівництві і експлуатації транзитних шляхів, в
енергетиці, суднобудуванні. Пропозиції щодо проекту надсилались у
найвищі кабінети. Результат відомий, одна з причин – з такого проекту
складніше щось відкусити. Є ефективні проекти, що стосуються захисту
довкілля, створення відновлюваних джерел енергії. Власне, у будь-яких
сферах виробництва є потреба створювати робочі місця. Це ж не нормально,
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що від зубної щітки до… всього ми користуємося імпортом. При такій
практиці гривня ніколи не матиме ваги і стійкості, а люди з шкільної лави
готуватимуться до еміграції. Така тенденція – найпереконливіша ознака
колоніального стану країни. Представникам влади треба менше гукати
«Слава Україні!», а робити практичні кроки, щоб Україна таки була славною.
Першим і необхідним кроком у цьому відношенні повинна бути зміна
системи влади. Послідовність перемін на 2016 рік така: припинення війни,
відновлення контролю над усіма кордонами країни, референдум з приводу
нової редакції Конституції (що ефективніше, повніше, швидче ніж вовтузня
зі змінами в парламенті, невразливе з боку сусідів, які так «переживають» за
нашу Конституцію), затвердження парламентом засад внутрішньої і
зовнішньої політики, у відповідності з якими уряд береться за реалізацію
економічних проектів, розробка і затвердження нових законів про місцеву
владу, податкову і бюджетну систему, про виборчий кодекс.
Все це можна робити майже одночасно. Важливо, щоб люди
повірили в переміни. Люстрація, боротьба з корупцією, різноманітні
перейменування, об’єднання громад, безвізовий режим і тому подібне – ці
речі охоплюються зміною системи влади. Лише така реформа може посправжньому включити потенціал народу, який сам тверезо розбереться з
тим, що йому насправді корисне, а що є імітацією державної діяльності.
Тільки після цього європейський вибір перестане бути
пропагандистським штампом, а реальною перспективою. Європу перш
потрібно збудувати в Україні. Самим збудувати.

26.01.16
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Про слова, дії і наслідки…
Чудовий шевченкознавець Сергій Гальченко подарував мені кілька
«фронтових» видань для воїнів, що захищають Україну на Донбасі. Перші в
тому ряду книжки – безперечно, «Кобзар» та унікальне видання «захалявної»
книжки Т.Шевченка. Лаконічна передмова до «Кобзаря» напевне ж
допомагає бійцям з передової (навіть тим, хто «Кобзаря» раніше і не читав)
увійти в його світ, переконатися в чистоті почуттів Т.Шевченка, в його – над
усе – любові до України. Як підтвердив у розмові Сергій Анастасійович
попит на книжку серед військових значний, Великий Кобзар разом з ними
боронить рідну землю, нагадує, що і тепер єхидно звучать слова тих, хто
посилає з Росії «гумконвої» в Донбас.
…Нам тілько сакля очі коле:
Чого вона стоїть у вас,
Не нами дана; чом ми вам
Чурек же ваш та вам не кинем,
Як тій собаці!
Ко
бза ртри
маєоб
ор
он
у і сло́в а й
огодо
си
т ь,
«доозброювання» воно не
потребує. Поруч із ним несуть вахту В.Симоненко та А.Малишко – полум’яні
патріоти України. Передмови у їхніх збірках готували упорядники відповідно
Василь Яременко та Дмитро Павличко. Схоже, їм здалося, що для воїнів
треба розтлумачити Як читати поетів і Що вони написали. Здійснене
«доозброєння». І справа тут не в тому, кому годилося б навчати читача
любові до України, кому – ні, а в тому, що такі повчання шкодять розумінню
блискучої поезії, в якій біль за Україну якраз не підсилюється казенними
тлумаченнями, а в деяких місцях вони по-фарисейськи втручаються в творче
авторське полотно, якому, їй – право, зайві дешеві акценти. Не претендую на
роль знавця такого, як В.Яременко, він симоненкознавець винятковий, хоч
все, що Василь Андрійович написав, я читав багато разів, у різні часи,
починаючи з шестидесятих. Він був безмежно талановитим моїм сучасником,
таким його і сприймав. І сприймаю. Навіщо в передмові до його добірки
тулити «фашистів-власовців» та «власовців-фашистів»? Згадуючи через кому
з їхнього ж боку і Сталіна. Пригадується, проти Сталіна якраз діяв Герой
Радянського Союзу Власов. Так само декларував свою позицію і інший Герой
(уже України, звання одержав років на сімдесят пізніше). То і проти нього
треба через дефіс писати «фашист»? Можливо В.Яременко так і думав,
маючи для того підстави. Тоді інша справа.
Нехай не ображаються на мій сарказм достойні професіонали в галузі
літератури, але наша непроста дійсність вимагає від усіх нас акуратності і у
висловлюваннях, і в діях. Не так давно прийняті недолугі (в багатьох нормах)
закони «про декомунізацію». Зауваження до їхніх норм я зробив ще до їх
ухвалення, але хто на них зважав? В законах боротьба за незалежність
України стосується лише минулого століття, ясно, що Т.Г.Шевченко ніякий
не «борець». «Борці» – лише ті, хто потрапив на очі деяким працівникам
інституту пам’яті, роль окремих, лише їм відомих, груп і групок піднята до
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рівня «борців», а заслуги фронтовиків і партизанів, що здолали фашизм,
депутатів першого скликання Верховної Ради не згадуються взагалі. Хоч
якраз депутати в переломний час схвалили доленосні для України акти. То,
кажуть «знавці», зробив «прокомуністичний» парламент. Так, комуністи, до
речі, здійснювали і українізацію суспільного життя в 20-х роках минулого
століття, згодом за те позбавлені життя. Комуністи голосували за
суверенність в країнах Балтії і їх там нині шанують, як відновлювачів
державності. У нас же історія починається ніби з нинішнього дня, з нинішніх
«дослідників», з депутатів, частина з яких не знають за що голосують, з
«люстраторів», що не учили вже О.Грибоєдова і не знають мудрого вислову
«а судді хто?», з достойників у владі і поза нею, які демонстративно
прикладають руку до серця, коли співають «Ще не вмерли…», тим часом
розтягуючи все те, через що Україна ще не остаточно вмерла.
Думаю, через неуважність автора (в його присутності!) соліст співає:
Червоне – то є кров,
А чорне – то земля…
вважаючи, напевно, що тим поліпшується зміст любимої всіма пісні. Ні,
нагору вилазить примітивне фарисейство, яке плутається під ногами, його
звично використовують як інструмент ті, хто мав би насправді ділом
відстоювати і розвивати суверенність держави. Схоже, іншого інструменту в
їхніх руках немає. І в головах теж.
Ми правомірно обурюємося кремлівською ворожою пропагандою.
Справді, послухаєш пару годин їхні, професійно поставлені (!), телешоу,
поневолі збаранієш. Я читав твори чудових літераторів з Горлівки, з інших
тимчасово окупованих територій, і знаходив у них наслідки кисельовської
державної пропаганди. Талановиті люди в своїх творах, як факт, фіксують
брехню, перекручені висловлювання, наприклад, нашого президента. Маючи
змогу передати їм свою думку, підкреслював, що критикуючи багато разів дії
П.Порошенка, не погоджуючись із певними його кроками, засвідчую, що
ворожі пропагандисти цинічно перебріхують сказане ним. І що тепер,
завдяки Інтернету є змога в тому переконатись кожному. Брехня легше
засвоюється, якщо її творцям додаємо аргументів ми самі. Чи власною
дешевою пропагандою (щось на зразок «власовців-фашистів»), чи проявами
цинічного порушення норм права, нашої Конституції. Причому, часто
журналісти немов не відають, що творять, а згодом дивуються звідкіль все те
взялося? Яскраві приклади подачі інформаційних випусків останніми (та й не
лише) днями: «Активісти зайняли приміщення готелю…» «Активісти
заблокували проїзд російських автофургонів…» «Активісти зайшли в
банк…», – мало не з радістю повідомляється глядачеві. Не існує просто
«активістів»! Вони чиїсь, і про це відразу слід говорити, маючи на увазі
підстави, мету, законність їхніх дій. Інакше це демонстрація бездержавності!
Ви це чуєте, представники четвертої (нині реальної) влади і влади за
означенням?! Особливо, якщо «активісти» зі зброєю, далеко від зони бойових
дій, що є прямим порушенням Конституції. Та й серед самих активістів
мають бути люди з головами, аби іншим пояснити, що такого роду дії, навіть
538

при здобутті впливу (а то й влади) ніякої перспективи ні суспільству і
державі, ні їм самим не передбачає. Що це анархія, у фіналі якої кров і втрата
державності.
Це використовують проти нас, про те думають наші недруги. А ми
думаємо!?

24.02.16
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Пробач нас, Гія!
На 16-му році від позбавлення життя Георгія Гонгадзе його останки
віддані землі. Труна закрита в дворі церкви Миколи Набережного. Але
справа Гонгадзе залишається відкритою. Як свідчення гіркоти і прикрощів з
приводу смерті молодої талановитої людини. Як свідчення ганьби для
української держави, злочинності її влади.
Готуючи тепер до видання книжку про події останнього десятиріччя,
раз по раз зустрічаюся з матеріалами про відому на весь світ трагедію. Міг би
ці публікації іще раз передрукувати, адже нічого, на жаль, не змінилося.
Україна занадто поволі стає державою з вини, найперше, представлених у її
владі посадовців. Вони ніяк не можуть усвідомити, що зміна персоналій в
державних інституціях, високопосадовців найперше, не змінює змісту того,
що характеризує державу – ні хорошого, ні поганого. І що далі від якогось
ганжу в образі держави, тим рельєфніше він виділяється в сприйнятті нас
співгромадянами і світовим співтовариством. «Нас» усіх, бо це у нас сталося,
бо це ми таку владу сформували, котра брехнею, лицедійством,
фальшуванням затуманює істину, зневажає, принижує гідність своїх
співвітчизників. Адже люди все знають, бо йдеться про речі очевидні, навіть
не беручи до уваги, що вони підтверджені слідством, вітчизняними і
зарубіжними експертизами, фактами, смертями причетних до злочину.
Фабула злочину гранично проста: проти журналіста методично
налаштовують (хто і чому?) главу держави і той дає розпорядження (чи
погоджується на пропозицію?) про розправу над молодою людиною. «Боевые
орлы», що вже мали відповідний досвід і розповіді про них тішать найвищого
в країні посадовця, роблять чорну справу. Організаторам злочину цього мало,
вони хочуть мати ще й політичний дивіденд: останки перевозять в округ
опонента політики президента, щоб затіявши дострокові вибори в
парламенті,
своєчасно
«виявити»
злочин,
покарати
«винного»,
нейтралізувати опозицію. Такий прийом спрацював під час президентської
кампанії («замах» у Кривому Розі), чому б не скористатися ним іще?
Коли план зірвався, в хід запущено все, щоб спотворити істину:
брешуть і перекручують факти генпрокурори і слідчі прокуратури, «тиснуть»
на очевидців і експертів люди в міліцейських мундирах, виспівують по
проплачених нотах довірені журналісти, знаходяться виконавці, щоб
«допомогти» позбутися свідків (В.Малев, Ю.Кравченко, І.Гончаров…).
Заради чого? Чому така непомірно висока ціна за спробу замаскувати
правду, «вибілити» недостойних? Невже це не ображає усіх нас, нині сущих?
Георгій Гонгадзе був мужнім і чесним журналістом. Маючи гідність,
говорив і писав те, що думав, навіть тоді, коли знав, що на результати
тодішньої політичної кампанії це не вплине. Знав, що творці нібито
державної політики байдужі до його правди, ліплять потайки від народу
фальшивий сурогат правди. Знаючи це, він все-одно будив свідомість людей,
а смертю своєю будив Україну. Він, звичайно, заслуговував відзнак. Але що
йому чи його матері нагороди опісля? Що ті відзнаки для рідних, для його
дітей?
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Сьогодні не такі жести влади потрібні Україні. Потрібен суд. Не для
того, щоб когось посадити. Всіх розсудить Вищий Судія. А тут (і нині)
народний суд мусить сказати ім’яреку: - Ти винен. Твій гріх непрощенний.
І з’явиться надія на українську державу.

21.03.16
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На межі
Група провідних науковців-конституціалістів (Ю.Шемшученко,
М.Теплюк, О.Ющик та інш.) підготували до друку книгу про Конституцію
України (зміст, особливості, розвиток конституційного процесу). На їх
пропозицію я поділився своїми матеріалами для книги та зробив загальний
відгук про важливу роботу. Пропоную цей відгук вашій увазі.
Ми втрачаємо свою державність. Сказати таке напередодні 25-річчя
незалежності – ще недавно здавалося б святотатством. Але сьогодні це
прикра об’єктивність. І причина її не – злі сусіди, не дивна за формою війна,
не анексія Криму, не байдужість Європи… Причина в нас самих.
Легше було б зіслатися при тому на нашу багатовікову бездержавність
як наслідок менталітету, чвар у «верхах», на геополітичну особливість.
Легше, бо «моя хата скраю» – повсюдно, а «в сусіда тин вищий», а «всі
крадуть», а «погляньте, хто в парламенті»… І звести все до особистості, до
українця. Що, до речі, було б недалеко від істини. Але ця істина – теж
наслідок. Чому ж ми такі?
Без зміни людини не зміниться країна. Та, щоб змінити людину,
потрібні умови. Ці умови називаються системою суспільного життя і
державного управління. Тут корінь усіх проблем.
Он в маленькій Ісландії, де рівень життя один з найвищих у світі,
тільки дізнавшись про причетність прем’єра до панамських офшорів, тисячі
людей запротестували і… прем’єр «пішов». Нашому ж обивателю можна
пояснювати, що офшор для нашої країни… майже благо. Обиватель
здогадується, що це брехня, але мовчить. Он ліс вирізують, Карпатам, всій
Україні загрожує екологічна катастрофа. Влада – «в долі», а обиватель
мовчить. Полісся перетворюється на декорацію місячного ландшафту, тисячі
«старателів» (боїмося сказати «злодіїв», бо крадеться ж загальнонародне)
добувають бурштин. Влада – «в долі», а обиватель мовчить, або сам
користується помпою. В столиці забудова ведеться на головах у киян, в
місцях, формах, обсягах… забудови проглядається тільки безумство, тільки
логіка зиску, доходності «на сьогодні». Влада – «в долі», а обиватель
мовчить.
Мовчить, бо це твориться у державі, яка для нього чужа. Він сам в
душі патріот, його, однак, дратують заклики влади «Любіть Україну!», бо він
ненавидить тих, хто подібні гасла проголошує, ненавидить владу. Між ним і
владою, між народом і державою – прірва. Приховати цю прірву можна
повним верховенством держави, в тому числі страхом, примусом,
пропагандою (так приблизно було раніш, хоч система жорсткою була до всіх,
до влади також і влада – «дрібниця» – не крала). А подолати прірву насправді
можна лише одним способом, – перетворюючи обивателя в громадянина, для
того віддаючи владу людям, під їх контроль, під їхню відповідальність.
Так приблизно влаштовані відносини між населенням і державою в
більшості європейських країн, внаслідок чого населення набуває рис
народу. Так потрібно було організовувати життя в Україні ще з початку 90-х.
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Автори цієї книги – кращі науковці-юристи, посилаючись на природу
права, норми Основного закону, світовий досвід конституційних
правовідносин і на нашу практику, переконливо доводять, що сформована в
Україні парадигма «народ – влада – Конституція» спотворює логіку
демократії. Виходить, що народ (як джерело влади) створює владу, вона
пише Конституцію, щоб з її допомогою (або уникаючи її норм) тримати
народ в покорі. В нашій дійсності спотворення пішло іще далі: влада сама
себе і створює зусиллями капіталу, народ відіграє всього-на-всього роль
статиста, голосуючи як велено, тим паче влада сама й порахує голоси. Зрідка
народ згадує, що він – джерело влади, піднімається з протестом («Україна без
Кучми», два Майдани – тому приклади), але влада (бізнес, кримінал)
навчилася вигравати і в ході протестних акцій.
Очевидно парадигму слід змінити до вигляду: народ – Конституція –
влада. Джерело влади – народ повинен формувати свою Конституцію, в
ній виписати суть суспільних взаємин, систему державного управління і під
систему підібрати владу, контролюючи її повсякчас. Тим самим вдасться
забезпечити єдність дій влади при збереженні її самостійних функцій:
законодавчої, виконавчої і судової. Вдасться вирішити корінне завдання –
розмежувати бізнес і владу, отже подолати корупцію в усіх її різновидах.
Вдасться подолати відчуження влади від народу, забезпечити довіру людей
до влади. Тільки при такій системі взаємин Україна має перспективу.
Характерно, що наша нинішня Конституція в цілому придатна бути
серцевиною необхідної системи. Вона готувалась такою ще до 1996 року,
виборювалися її зміни в 2004 році і пізніше. Оцінки цих процесів з наукової
точки зору дають автори книги, звертаючи при тому увагу на перекоси, на
перевагу політики над правом у багатьох епізодах творення держави.
Беручи участь у цих процесах, поділяючи висновки науковців, як політик
можу пояснити природу політичної боротьби. Вона, на жаль, у більшості
випадків в основі суб’єктивна, відображає меркантильні інтереси владців і їх
прислужників. Особистий зиск, збагачення з допомогою владних
інструментів і з їх допомогою участь в розграбуванні ресурсів держави,
навіть бюджету та ще сподівання на безкарність – така оцінка причин
довготривалої боротьби за владу між посадовцями, кланами тощо. Боротьба
виражає лише інтереси не більше 4% населення, ці інтереси представлені у
більшості партій, створених бізнесом, у парламентських фракціях,
центральній і місцевій виконавчій владі. Для народу це видовище – лише
імітація державотворення. Чужа, лицемірна, злочинна імітація. Прикро, що
в цій какофонії найголосніше звучать інструменти в руках президентів.
Спостерігається суперечність між капіталами, створеними не їх власниками,
ошалілими від такої даровизни. Це тимчасовий реакційний етап суспільного
розвитку. Він тупиковий, бо в цій суперечності не проглядається інтерес
творця капіталу – людської праці. Така ситуація для країни загрозлива. В
нормальних державах вибудовуються оптимальні суперечності між працею і
капіталом, а для цього найбільш необхідні умови саме соціальної, правової,
демократичної держави – так, як сформульовано в нашій Конституції.
Що робити? Треба змінювати систему влади, що в багатьох
складових означає суттєву корекцію суспільного ладу. Знаходжу в думках
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науковців підтвердження незмінній позиції моїй і моїх однодумців –
демократизація всіх сторін життя в державі, контроль народу над діями
створеної ним влади. Конкретні кроки для досягнення цієї мети можна
знайти в приведених у книзі матеріалах. Основні з них:
− схвалення Всеукраїнським референдумом нової редакції чинної
Конституції (за ініціативою народу, заради прийняття ним же виробленого
Основного Закону);
− запровадження Всеукраїнських Установчих зборів, відсторонення
будь-яких органів влади від втручання в Основний закон;
− зміна виборчої системи на основі відкритих партійних списків,
зниження прохідного бар’єру до 1%;
− реалізація імперативної норми чинної Конституції про
неможливість суміщати виборну посаду або державну службу з будь-якою
прибутковою діяльністю, дотримання цієї вимоги до призначень на посаду,
до реєстрації кандидатом в депутати чи на іншу виборну посаду;
− ліквідація
адміністративної
«вертикалі»,
справжня
децентралізація з сильними повноваженнями самоврядних виборних
органів публічної влади;
− проведення правової реформи на основі вдосконаленої
Конституції: парламентської, адміністративної, судової, місцевого
самоврядування.
На перший погляд це може здатися ідеалістичним міркуванням. Але…
у нас немає іншого варіанту. Йдеться про те, – буде держава Україна чи
ні.

13.04.16
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Післямова
Я би не хотів, щоб у читача склалося враження, ніби я зосередився
лиш на негативі в розвитку країни за останні десятиліття, шукаю винних у
тому, ставлячи себе в зручну позу коментатора, непричетного до всього, про
що йдеться у книжці. Навпаки, все це – частина мого життя, і гіркі оцінки
його епізодів, невдалі зусилля, неточні рішення і невтішні результати – це і
мої уроки, моя провина, мій біль. Адже йдеться про власну біографію, яка не
уявляється іншою, відокремленою від життя моєї країни.
Для створення сучасної потужної держави Україна одержала
унікальний спадок, співмірний з економічною, культурною і науковою
основою провідних країн світу. Мені вдалося побувати в майже кожній
складовій нашої основи ще тоді, коли вони функціонували в Харкові,
Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Тернополі, Львові, Сумах,
Запоріжжі, в столиці… Зустрічався з людьми, вів чесну розмову з ними про
сучасне і майбутнє. Коли тих людей (і мене також) ображають словом
«совки», то вся наша нинішня дійсність переконує, – вони були на дві голови
вище від авторів і користувачів брудних чужих дефініцій. Вищі за
інтелектуальним рівнем, за відданістю Вітчизні, за порядністю. І не їх вина в
тому, що досягнутими ними здобутками не вдалося скористатися так, як
годилося б в правовій, суверенній і соціальній державі. Що здійснені в
Україні перетворення найбільше вдарили по гідності людей, по їхньому
відчуттю причетності до суспільних справ.
Ще дванадцять років тому ми могли скандувати: «Нас багато, нас не
подолати!». Сьогодні це гасло не підійде. Нас мало і стає все менше. Трудова
(найперше) еміграція набуває незворотних ознак. З цього, неочікуваного
раніше, боку виникає найсерйозніша загроза державності. Люди
продуктивного віку – опора країни – залишають Батьківщину не стільки для
працевлаштування (це зрозуміло), скільки від зневіри в завтрашній день. А
коли серед них тисячі представників творчої, виробничої і наукової
інтелігенції, то усім, хто причетний до організації державного життя, треба
швидко робити висновки, – цих людей, навіть знайшовши ефективний шлях
розвитку, замінити ніким.
Коли на початку незалежності аргументи про потребу державного
управління економікою, про контроль людей над усим, що робиться в
державі (особливо на місцевому рівні) не могли здолати привнесені в
суспільну свідомість байки про «невидиму руку ринку», котра все врегулює,
то сьогодні очевидним стало, що то байка і є. Ринок сепарував людей таким
чином, що з’явилося кілька відсотків багатих на майже все злидарююче
населення. Серед тих кількох відсотків переважно люди з талантом, хоч є там
і «таланти» кримінального змісту. Сепарація не могла відбуватись сама по
собі, вона задіяла фактично все чиновництво, весь державний апарат,
зробивши його і заручником, і генератором загалом реакційних процесів.
Наслідки їх – виразки суспільного життя: корупція, злочинство, розтягування
багатств держави і бюджету, падіння моралі, освіченості, духовності, втрата
надії.
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Прийде час і ці кілька відсотків зрозуміють, що у великому ринковому
просторі вони теж зайві, а їхня роль підпорядкована інтересам тих, хто
вершить світову драматургію. Добре було б, якби таке усвідомлення
прийшло зараз, тоді легше було б вдаватися до змін, аби витягти Україну з
темного виру, в орбіті якого вона уже перебуває. Надії на таке прозріння
небагато. Але чи з ними, чи без них Україна мусить пройти перетворення,
про які йдеться в приведених матеріалах. Ми не можемо зникнути, не маємо
права. Одержавши від Природи (від Бога) найблагодатнішу частинку світу,
ми зобов’язані зробити її найкращою для людей.
19.04.2016
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Покажчик індивідуальних скорочень:
АН
АП
АПК
БЮТ
ВВП
ВР
ВСМ
ВЮ
ГКЧП
ДКНС
ДНЯЗ
ЕФМ
ЕЦ
EUROSAI
ЄС
ЄПС
ЖКГ
ЗМІ
КА
КИУ
КМ
КПУ
МВД
МВС
МВФ
МДГ

-

НБУ
НДІ
НТП
НУ
НУ-НС
ОДА
ОБСЄ
ПАРЄ
ПВК
ПДВ
ПР
РВА
РДА
РЄ
РНБО
РП
СБ
СБУ

-

академія наук
адміністрація президента
агропромисловий комплекс
Блок Юлії Тимошенко
валовий внутрішній продукт
Верховна Рада України
Всемирный Совет Мира
Віктор Ющенко
Государственный Комитет Чрезвычайных происшествий
Державний комітет Надзвичайних Ситуацій
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї
Европейский форум мира
единый центр
Європейська асоціація Рахункових палат
Європейський Союз
Європейська політика сусідства
житлово-комунальне господарство
засоби масової інформації
Конституционная ассамблея
комитет избирателей Украины
Кабінет Міністрів
Комуністична партія України
Министерство внутренних дел
Міністерство внутрішніх справ
Міжнародний валютний фонд
Міжрегіональна депутатська група (функціонувала на
початку 1994 року)
Національний банк України
науково-дослідний інститут
Науково-технічний прогрес
«Наша Україна»
блок «Наша Україна – Народна самооборона»
обласна держадміністрація
Організація безпеки і співробітництва в Європі
Парламентська Асамблея Ради Європи
Політвиконком партії
податок на додану вартість
Партія Регіонів
російська визвольна армія
районна держадміністрація
Рада Європи
Рада національної безпеки і оборони
Рахункова Палата
Світовий банк
Служба безпеки України
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СЕ
СІ
СНД
СНІД
СОТ
СПИД
СПУ
СРСР
ТС
ТСК
TV
УБК
УВД
УПА
УССР
ФАП
ФГИ
ФДМ
ФСБ
ЦВК
ЦК
ЦК
КПРС
ЦРУ
ЮТ

-

Совет Европы
Соціалістичний Інтернаціонал
Союз Незалежних Держав
синдром набутого імунодефіциту
Світова організація торгівлі
синдром приобретенного иммунодефицита
Соціалістична партія України
Союз Радянських Соціалістичних Республік
таможенный союз
тимчасова спеціальна комісія (в парламенті)
Телебачення (телевидение)
Україна без Кучми (название акции в 2002 году)
Управление внутренних дел
Українська Повстанська Армія
Украинская советская социалистическая республика
фельдшерсько-акушерський пункт
Фонд госимущества
Фонд державного майна
Федеральна служба безпеки (Російської Федерації)
Центральна виборча комісія
Центральний Комітет Компартії України
Центральний Комітет Комуністичної Партії Радянського
Союзу
- Центральне розвідувальне управління США
- Юлія Тимошенко
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ЗМІСТ
Вступ. Чи бути Україні в числі щасливих країн?
Насправді було так (Про здобуття незалежності України:
причини, обставини, підходи і їх оцінки, роль депутатів)
Про основу правової системи
Від Декларації до державності
Від конституційної ночі до конституційного мороку?
Зрада
К вопросу о системе безопасности (Обоснование
необходимости Совещания по вопросам безопасности и
сотрудничества)
Президенту В.Ющенку і Прем’єру В.Януковичу (Про
потребу «круглих столів»)
Що приховується за суперечками (Про потребу політичної
реформи і ставлення до неї суб’єктів політичного життя,
причину «любові» В.Ющенка і Ю.Тимошенко)
Усім, хто хоче знати правду про політичну ситуацію (Як
розпочиналась політична криза 2006-2007 рр.; мотивація
сторін конфлікту)
Загальний план врегулювання конфлікту
Меморандум примирення і співпраці
Звернення ВР України до Президента ПАРЄ (Офіційний
документ)
Маніфест політичного примирення (Про спроби зняти
штучну напругу)
Виступ у Братиславі 23.05.07 (Що таке «політика
сусідства» і від кого залежить партнерство України та
ЄС)
Заява ВР про небезпеку узурпації влади В.Ющенком
(Офіційний документ)
Коментар висловлювань В.Ющенка (Про позбавлення
депутатів імунітету і що за тим передбачається)
Путь к диктатуре (Про потребу збереження Конституції і
наміри президента)
Вибори – це політична авантюра (Лист до громадян: чому
держава перетворюється в клуб інтриг, як президент
переходить в опозицію до… себе)
Лист одеситам про військовий інститут (Хто і як дбає про
обороноздатність України)
Набуваючи досвіду (Чому СПУ не пройшла в парламент)
І люди те бачать (Напівправда – це брехня)
Коментар (З приводу гасла «Права і владу – місцевим
громадам»)
Виступ при відкритті першої сесії ВР України VI скликання
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З інтерв’ю «Німецькій хвилі» (Ніяких позитивних змін не
буде, …доки в державі не буде конституційного ладу.
«Хто ж зрадник?» «Не можна вводити імперативний
мандат.» Голодомор, УПА, мова, газ…)
Из ответов газете «Столичные новости» («Друзі» в
політиці. Коли політик стає злочинцем. Слухи про
зрадництво)
Из интервью газете «Киевский телеграф» («Интересы
государства – постоянные»)
Из интервью газете «Дело»
З інтерв’ю газеті «Хрещатик» (Чому підписав угоду про
дострокові вибори. «Ющенку була протягнута рука…»)
З інтерв’ю газеті «По-українськи» (Щодо заяви Ю.Т. про
скасування посади президента. Коли вигідна зміна
Конституції в обхід парламенту. «Це «смажені каштани»
в чужі руки»)
Коментар щодо тендерних закупівель
Повідомлення для преси (Щодо дострокових виборів у
м.Києві)
Коментарі (Про взаємини президента і прем’єра, щодо
висловлювання В.Ющенка про Конституцію)
Ответы газете «АиФ в Украине» (Про «відзначення»
Конотопської битви)
Коментар (Перепалка між вищими посадовцями принижує
громадян і державу)
Повідомлення для преси (Щодо окремих дій уряду:
блокування парламенту тощо. «Це зрада інтересів
України»)
З інтерв’ю «УНІАН» (Про наміри владців щодо змісту
Конституції. Дві течії: демократія і авторитаризм.
Оцінка дій посадовців. Справа Гонгадзе. «Диктатура
завжди перероджується в зло»)
Из интервью газете «Столичные новости» (Что угнетает
бывшего спикера – неуважение к Конституции. «За ложь
отвечать также необходимо». Кто помог пасть перед
лицом Европы: Л.Кучма или В.Ющенко. О Крыме.
«Федерализация Украины недопустима»)
Из интервью журналу «Профиль» (О Декларации, зачем
«…пертись на Говерлу»)
Из интервью газете «Утро»
Из интервью газете «Дело» (О возможности досрочных
выборов,
о
нераскрытии
дела
Гонгадзе;
чем
обеспечивается суверенность государства)
Лист до небайдужих (Про роль соціалістів в політичних
процесах)
Руки геть від української землі! (Коментар намірів влади)
Вітання хліборобам
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Из интервью информагенству «Голос UA» (Оценка
«оранжевой» революции. «Короли голые, они боятся
Майдана». В Европу через Азию)
Не робіть бал на тризні (Голодомор, «гріхи давні свіжих
гріхів не закриють»)
Не дамо убити пам’ять про Георгія Гонгадзе (Заява
О.Мороза)
Коментар з приводу проекту бюджету на 2009 рік («Уряд…
створює фінансову піраміду»)
Лист Президенту СІ та інш. (Про необхідність скликання
Наради з питань безпеки)
Звернення до народних депутатів і Голови ВР України з
приводу закону про вибори з відкритими списками
Из интервью интернет-изданию «Полемика» (О мировом
кризисе и ситуации в Украине. Виновата ли власть?
Рецепты выхода из кризиса)
Роль і місце парламенту в розбудові політичної системи
Припинити шаманство над Конституцією (Кому «заважає»
Конституція? Розмови про євровибір – балачка для
простачків)
З інтерв’ю газеті «По-українськи» (Про таємні переговори
між БЮТ і ПР. Конституція не винна, винні ті, хто її
порушує. Уряд долучився до всесвітньої афери)
Коментар для ЗМІ (Про Конституцію. Чи можуть
Янукович і Тимошенко
об’єднатися? «Централізація
влади – це корупція»)
З інтерв’ю газеті «Голос України» (Чому Конституція
1996 року приймалася в екстремальній ситуації? Хто хоче
(і чому) змінити Основний Закон?)
Из интервью арабскому сайту (О внутренней ситуации в
Украине)
У чужій грі участі не беремо (Роз’яснення позиції
керівництва КПУ)
К юбилею Майдана. Заявление А.Мороза («Мы стояли не
за Ющенко». «Построить Европу в Украине». Почему
лидеры Майдана – яростные противники изменения
системы управления)
З відповідей тижневику «2000» (Земля, УПА, федералізм,
церква, армія…)
Коментар деяких висловлювань президента
О стратегии успеха. Ответ на письмо. («Начинай с себя»)
Коментар з приводу висловлювань Л.Кучми (Справа
Гонгадзе, Ю.Кравченко, «вплив зарубіжжя»)
Коментар з приводу висновку КС 06.04.10 про коаліцію
Коментар з приводу висловлювань В.Ющенка щодо
висновків КС
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Комментарии для СМИ (В.Янукович в США. Коалиция в
ВР)
Формула суверенітету (Про прийняття Декларації)
Комментарии для СМИ («Ситуация с газом в Украине –
доказательство криминализации власти»)
Відповіді кореспонденту (Про Харківські документи)
Комментарии для СМИ (Первомай, Сталин, Победа)
Комментарий для СМИ («Отмена» конституционной
реформы. Продажа «Лугансктепловоза». Приватизация
«Облэнерго» и тарифы. Пенсионный возраст)
Из интервью для «Комсомольской правды» (О
«конституционной ночи»)
Интервью для СМИ (Пенсионный возраст. Отношения с
МВФ)
Коментар (10 років з часу убивства Г.Гонгадзе. «Гонгадзе
розбудив Україну, а держава до його рівня не доросла»)
Коментар з приводу рішення КС 30.09.10 (Про втручання
КС в Конституцію)
З інтерв’ю для «Главреда» (Щодо маніпуляцій КС з
текстом Конституції)
Страсті по Конституції (Маніпуляції КС, їх можливі
наслідки. Що таке «стабільність». Яка система влади,
так люди і живуть)
Так бути не може (Конституція і парламентаризм.
Авторитарна система і євроінтеграція. Наш бізнес –
гальмо суспільного розвитку. Виборча система)
Из интервью газете «Сегодня» (Гонгадзе, Мельниченко и
др.)
З інтерв’ю УНІАН (Про конституційний процес. «Правова
система має бути адаптована до європейської». Знову про
справу Гонгадзе)
Відповіді
журналістам
«Обозревателя»
(Про
політреформу)
З інтерв’ю газеті «Голос України» (Про прийняття Акту
про незалежність. Ядерна зброя. Заощадження громадян.
Необхідність зміни системи влади)
З інтерв’ю «Інтерфаксу» (Про виступ Януковича в
парламенті. Про земельні відносини, злочинні авантюри із
Земельним Кодесом. Держава і селяни)
А що він зробив? (Щодо міркувань обивателя про роботу
депутата)
Из интервью газете «Сегодня» (Причина поражения
оппозиции в 1999 году. Каневская четверка. Коммунисты и
другие)
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Из интервью газете «Левый берег» (Об истории левых
партий в годы независимости, их отличии. Главное
эпизоды политической жизни за годы независимости и
место СПУ)
Прошу слова (Про що слід було б сказати голові
парламенту при відкритті сесії. «Нас як державу шляхом,
пройденим мільярдом, уже не пропустять». Про прикмети
нової світової кризи. Реформи урядові… «все одно, що
робити євроремонт в будинку, який іде на знос». Для кого
готується продаж землі)
Коментар для ЗМІ щодо голосування за закон «Про ринок
землі»
Ще раз з приводу Закону України «Про засади державної
мовної політики»
Несколько ответов журналистам (по поводу закона о
языках)
Земля – чиє багатство (Що пише газета «Рідне село.
Україна» і що є насправді. Закон нав’язується, щоб
видурити землю у селян і народу)
«Замануха» для людей (В чиїх руках буде земля, в тих
руках – і держава)
До ідеологічних принципів діяльності партії
До закону про референдум (коментар)
До Концепції змін щодо місцевого самоврядування
(Зауваження і пропозиції)
Из интервью изданию «Новости Украины» (Можно ли
гордиться
парламентом?
Изменилась
форма
колониализма. Какими мы нужны ЕС и миру. Мы
независимы?)
Відповіді журналістам (Про «бархатный переворот»,
причини лінії керівництва КПУ, чому відбувається
шельмування соціалістів. Злочин з боку КС)
Вітання читачам «Товариша» («Не забуваймо про ціну
Перемоги!»)
З форуму в Угорщині
К высказыванию А.Черненко («Воля народа» может
формироваться на ложной основе»)
Інтерв’ю для видання «Податкова Правда» («Відмовитися
від вертикалі, успадкованої від хана Батия». Проблема
офшорів. Права громад. Відмовитись від ПДВ. Гасло
соціалістів: «Збудуємо Європу в Україні!»)
Доповідь ХІХ з’їзду СПУ (Про потребу нової редакції
Програми партії)
З інтернет-конференції (Відповіді на запитання в прямому
ефірі: про структуру парламенту; про смертну кару; про
село і землю; про судову систему; про загрозу фашизації;
про угоду з ЄС)
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Як зняти напругу в суспільстві? (Події Майдану і влада)
Лист президенту, спікеру, прем’єру, керівникам фракцій
(Як зняти напругу, не допустити біди)
Припинити сповзати до катастрофи! («Це обов’язок і влади,
і опозиції»)
Из интервью информиздательству «Фасе ЮА» (О законах
«О статусе судей», «О… защите безопасности граждан».
«Хитростью нормальное государство не строится».
«Случилось то, чего добивался В.Ющенко для себя».
Изменить систему власти)
Найважливіше завдання (Скасувати замовний висновок КС
2010 року. Нищиться державність. Принизлива роль
країни)
Дорогою ціною (До оцінки ситуації. Захистити засади
державності. Про потрібні кроки)
Не допустити крові
Відповідь кореспонденту щодо співпраці з МВФ
«Гіркий досвід – учитель нерозумних» (До інтерв’ю газеті
«Голос України». Стаття про Конституцію в 1993 році і
конституційний процес: політика і право)
Виступ на науково-практичній конференції у 1997 році
(Про потребу реформування інститутів публічної влади)
Пора збирати каміння (Змінити систему влади. Підписати
політичну
угоду
з
ЄС.
Захистити
інститути
державності. Ініціювати Нараду з питань безпеки.
Підміна влади – анархія. Про потребу постійно діючого
з’їзду рад)
Коментар для ЗМІ (Щодо прес-конференції В.Януковича)
Жити не за чужими планами (Світ і Україна. «Кому
потрібна була кров». Що робити?)
Зробити висновки (Вині ми самі…)
Захистити генія (Репліка на замітку в «Літературній
Україні» про О.Пушкіна)
Доборолась Україна… (Народ України – заручник
протистоянь)
Лист В.Путіну
Жорстокість Савіка Шустера та наші гріхи (Про одне
телешоу)
Из интервью газете «Junge Welt» (Об СПУ. «Мы не
прислуживались режимам». «Оранжевая» революция и
последствия. Новый Майдан, его оценка. «Путча» не было.
О федерализации. Если бы вернуться в 1985…)
Оновлена Конституція – необхідна умова зміни
суспільного життя (Систему слід змінювати невідкладно.
Удосконалення саме чинної Конституції. Про Вищі
Установчі Збори. Про фрагменти основних змін)
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Из интервью «24Daily» (О потере Крыма и Донбассе.
Система власти и перспектива государственности.
Нужна европейская модель. «Вор к армии безразличен».
Наша финансовая система не связана с экономикой)
Звернення до учасників слухань щодо конституційної
реформи
Вибори президента – фактор особистості та впливу
інформації
З інтерв’ю «Обозревателю» (Війна на Донбасі. Мінські
зустрічі. Путін та інші. Потрібна зміна системи влади)
Пам’яті Валентини Семенюк
Є ще інтерес народу (Бойня не потрібна ні Україні, ні Росії.
Імітація змін Конституції)
Система влади – предмет Конституції
Що таке відкриті партійні списки?
Про цілі і засоби (Чергова провокація щодо визнання
статусу УПА)
Чому люстрації не підлягають узурпатори
Ще раз про реформу системи влади
Чому потерпають пересічні українці (З сучасної
політекономії)
Кілька аргументів (До коаліційної угоди. Як створюється
«кулемет»)
Опыт. Уроки и перспективы государственности (Виступ на
конференції у Вільнюсі)
Ответы на вопросы изданию «Украина.Ру» (О
референдуме-2000)
5 запитань О.Морозу (Російський телеканал щодо Криму)
Ніхто за нас цього не зробить (З інтерв’ю
«Обозревателю»: ситуація, причини, що слід робити)
Лист науковцям з Івано-Франківська щодо їх роботи
«Пролегомени до українського дискурсу»
Не віддаваймо нашу Перемогу!
Чи буде краще? («Чому за рік нічого не зроблено?»
Реформувати владу)
Про рала і Перемогу
Чому Шевченко не «борець»? (З приводу переписування
історії)
Звернення до громадян (Не фальсифікувати історію. Ні
фашизму та націоналізму в Україні!)
Про входження до НАТО і «декомунізацію» (Не «тулити»
ідею «декомунізації» до історії війни)
Імітація конституційної реформи (Про проект змін,
надісланий парламенту)
Що далі? (Порядок встановлюватиметься за рахунок
українців)
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Продається держава (В Україні псевдоекономіка.
Капіталіст – ворог НТП. Яка мета у влади?)
Знайти відповідь на основні проблеми (Про нинішній етап
конституційної реформи. Потрібна самоврядність, не
підмінювати її адмінреформою. Згортання поселенської
мережі)
Коментар для ЗМІ (Захоплення приміщення НАК
«Нафтогаз України». Україні потрібна державність)
Про дОцентралізацію влади
Репліка (Про спогади Віталія Дончика)
Про долю соціалістичної ідеї в Україні (Маркс про
співвідношення комунізму з усією передісторією людства.
Стаття 1990 року О.Ющика: «Перспектива: обєднання
партій СПУ і «Соціалісти»)
Враження від радіопередачі (Розмова з Л.Голотою.
Доцентралізація. Про функцію самоврядування)
Из интервью газете «Бульвар Гордона» (Жаль, страдают
люди. О реакции П.Порошенко. О 300 млн. $. «Упала
зірка…» Е.Марчук в «каневской четверке». О В.Гройсмане
и других)
З інтерв’ю From-UA. За майбутнє має відповідати кожен
(Внутрішня політика хаотична. Можна було уникнути
кровопролиття. Якими ми потрібні світу. Політикум без
лівих)
Вітання з нагоди дня створення СПУ
Уривки з відгуку на книгу М.Костинського «Українська
легенда. Самовчитель громадянина»
Для чого потрібна влада (Згадуючи Валентину Семенюк)
Про європейський вибір (Загальний аналіз. Проект виходу з
кризи. Самим збудувати Європу в Україні)
Про слова, дії і наслідки…
Пробач нас, Гія!
На межі
Післямова
Покажчик індивідуальних скорочень
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