27 КВІТНЯ О 9.00 ВСІ, КОМУ ДОРОГА УКРАЇНА, – НА ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЇ БІЛЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ!

№ 09(157), 27 квітня 2010 р.
«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ – ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» ст.65 Конституції України

ЗАЯВА ПАРТІЇ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ ЩОДО
АНТИДЕРЖАВНИХ ДІЙ ВЛАДИ ТА ЗРАДИ
НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
ШАНОВНІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!
21 квітня 2010 року, в результаті закритих переговорів з російською стороною, Президент Віктор Янукович підписав Угоду про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території
України, відповідно до якого термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму продовжено щонайменше до 2042 року.
(Продовження на стор. 3)

АКТИВІСТИ ПАРТІЇ ЗАХИСНИКІВ
ВІТЧИЗНИ ПІКЕТУВАЛИ
2010 р. –
АДМІНІСТРАЦІЮ ПРЕЗИДЕНТА 9 травня
65-та РІЧНИЦЯ
ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ!
ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ,
ТРУДІВНИКИ ТИЛУ, ДІТИ ВІЙНИ!

23 квітня 2010 року о 9.00 Партія захисників Вітчизни пікетувала Адміністрацію Президента України у зв’язку з підписанням угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Пікетування було здійснене активом
партії з різних областей України відповідно до ст.39 Конституції України, яка зазначає, що «Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації,
про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування».

Я

к заявив Голова Партії захисників Вітчизни Юрій
Кармазін під час виступу
біля Адміністрації Президента, угода, підписана у Харкові,
грубо порушує Конституцію України,
а саме ч.7 ст. 17: «На території України
не допускається розташування іноземних військових баз».

Під час мітингу, який тривав дві
години, пікетувальники заявляли у виступах, що, у випадку невиконання їхніх
вимог, вони вживатимуть всіх можливих заходів для захисту України від антиконституційних дій.
Заява Партії захисників Вітчизни щодо антидержавних дій влади
та зради національних інтересів Укра-

їни, а також вимоги до Президента
України були передані Головою ПЗВ
Ю.Кармазіним Главі Адміністрації Президента С.Льовочкіну.
Підтримати Партію прийшли близько 350 прихильників та небайдужих
громадян.
Прес-служба
Партії захисників Вітчизни

ВСІ – НА ЗАХИСТ
КОНСТИТУЦІЇ!
Ю.Тимошенко: «Янукович розплатився
за газ територією України»
Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія Тимошенко на багатотисячному мітингу перед Верховною Радою
України, який відбувся 24 квітня за участі представників усіх
опозиційних сил, заявила, що "сьогодні в Україні розпочата
абсолютна нова історія, коли за газ ми починаємо платити
нашою територією".
(Продовження на стор. 3)

НУЛЬОВА ЛЕГІТИМНІСТЬ
КЕРІВНИЦТВА НАЦБАНКУ.
БОРГИ НЕ БУДУТЬ ВІДДАНІ
НЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНЦЯМ?

стор. 4 »
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Сердечно вітаємо Вас зі святом Великої Перемоги – перемоги над чорною фашистською навалою,
загарбниками українського краю і ворогами свободи
людства.
Вам довелося пройти надзвичайні випробування, пережити трагічні події. Майже кожен з Вас втратив на війні рідних і товаришів, бачив страждання
і біль невинних жертв. Багато хто з Вас був близький
до того, щоб зневіритися у своїх силах перемогти ворога. Але Ваша любов до Батьківщини, Ваша стійкість
у боях і виснажливих трудових буднях з кожним днем
наближала цю Перемогу. І зараз Ви по праву святкуєте
її день.
На превеликий жаль, досі не всі герої, загиблі за незалежність від агресора, встановлені і захоронені з належними їм військовими почестями. Про місце їх смерті невідомо їх рідним і близьким. Ми будемо все робити
для того, щоб країна взнала своїх героїв, і вони були
належним чином поховані.
Партія захисників Вітчизни пишається подвигами та героїзмом наших співвітчизників. Вічна шана їх
беззастережній готовності віддати своє життя заради миру на землі та свободи свого народу.
Бажаємо усім Вам міцного здоров’я, довгих і щасливих років.
Щиро,
Юрій Кармазін,
Голова Партії захисників Вітчизни
Лариса Лосюк,
Голова Секретаріату Партії захисників Вітчизни

ТАКОЕ РОССИЯ
СЛЫШИТ ВПЕРВЫЕ
Юрий Кармазин
выступил перед
российской аудиторией
в эфире «Радио Свобода»

Читайте інтерв’ю на стор.2

ВІТЧИЗНЯНІ СПОЖИВАЧІ
НЕ ВТРАТЯТЬ ПРАВО
НА БЕЗПЕЧНУ
ПРОДУКЦІЮ?!
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ПРАВОЗАХИСНИК УКРАЇНИ
№ 09 (157), 27 квітня, 2010 р.

Владимир Кара-Мурза, журналист: Украинская оппозиция обещает
не допустить ратификации парламентом
соглашения о продлении на 25 лет базирования в Крыму российского Черноморского флота. Договоренность об этом
была достигнута накануне в Харькове
президентами Виктором Януковичем и
Дмитрием Медведевым в обмен на 30 %
скидку для Украины на российский газ.
Теперь соглашение должны ратифицировать парламенты обеих стран. Украинская
оппозиция уже заявила, что не допустит этого и заблокирует трибуну
Верховной Рады. О том, как долго может просуществовать новая
российско-украинская договоренность о Черноморском флоте, мы
говорим с украинским политиком
Юрием Кармазиным. Считаете ли
вы это соглашение попранием конституции страны?
Юрий Кармазин, народный
депутат, Председатель Партии защитников Отечества: Я прежде всего хочу обратиться к вам как председатель Партии защитников Отечества,
которая входит в блок "Наша Украина –
Народная самооборона". Хочу сказать, что наша политическая позиция не базируется на каком-то негативном отношении
к русскому народу, мы к нему тепло и нежно
относимся, у меня очень близкие родственники живут в России, и я люблю этот народ.
Вопрос в том, что наши политики, не имея
ничего за душой, начали давать несбыточные
обещания и решили расплачиваться за них
государственным суверенитетом.
В свое время я был с 1994 по 1998 год председателем комиссии по изучению политикоправовой ситуации в Крыму. Так получилось,
что, видя дестабилизирующую роль всего,
что происходило, я выступил автором как
раз части 7, статьи 17 Конституции, которая
говорит четко: на территории Украины запрещается размещение иностранных военных
баз. Как раз представлялась тогда угроза, что
могли быть американские базы, натовские,
любые другие. То есть речь шла о том, чтобы
вообще запретить размещение иностранных
военных баз. После чего мы в переходных положениях записали, что размещение существующих баз возможно на условиях аренды
на определенный период, и этот период заканчивается в 2017 году.
Сами посудите, в 1996-м принята Конституция, в 2017-м должен был закончиться
срок, который определен переходными положениями. У Януковича срок полномочий –
всего четыре года. Он не имеет поддержки
населения, потому что сомнительно очень
избран. Разница между ним и Тимошенко была в миллион голосов. И выборы были
в большей части очень сомнительные. Сама
Тимошенко заявляла о фальсификации, и
были этому доказательства.
И вдруг человек, не опирающийся на поддержку всей Украины, а только на одну треть

населения, принимает такие вещи, причем
спонтанно и неожиданно для всего политикума, пытаясь столкнуть и разделить еще больше Украину, столкнуть лбами нас с нашими
братьями, с Россией. Поэтому мы, конечно,
считаем, что это незаконная вещь.
Партия защитников Отечества пикетировала администрацию президента. Мы
высказываем свой протест против такой политики. И мы предупреждаем власть о том, что
дальше будут серьезные гражданские неповиновения, организованные по всей стране.

в тайне не делаются, они делаются гласно.
Я хотел бы особо отметить, что никакого отношения к украинским гражданам эта
цена на газ не имеет, она имеет отношение
только к олигархам. Потому что украинцы
получают газ из своих собственных скважин,
кстати, чтобы вы знали, что первоначально
газ шел из Украины в Россию, и только когда
выкачали полностью эти скважины, тогда уже
начал поступать в обратном направлении. Так
вот, у нас газ как был для гражданина 40 долларов за тысячу кубометров, так и остался.

ТАКОЕ РОССИЯ
СЛЫШИТ
ВПЕРВЫЕ

В

ряд ли общественность
в современной Германии
одобрила бы инициативу
той или иной политической силы
установить памятник Гитлеру… Тогда почему его союзника, истреблявшего не только тысячи украинцев,
но и граждан соседних государств,
до сих пор воспевают?
«Кто такой Сталин – для всех
уже очевидно. Нужно почитать решения съездов еще бывшей Компартии Советского Союза. Одно то,
что произошло в Катыни, уже свидетельство того, что за человек был
Сталин. Он отдал приказ убить 20
тысяч представителей цвета польской нации, офицеров. Поэтому
ставить памятники ни Ленину, ни
Сталину недопустимо. Никакого
отношения к Украине, кроме как
негативного, эти персоны не имеют», – отметил Кармазин.
«Поэтому как председатель
Партии защитников Отечества я
буду делать все для того, чтобы такой памятник Сталину не стоял, и
чтобы люди узнавали правду о злодеяниях Сталина, о том, что героизация его недопустима – так же,
как и героизация Гитлера. Чтобы
люди знали правду о том, что именно Сталин был союзником Гитлера, а потом союзники испортили
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Восстановление связей между нашими
странами, приграничное сотрудничество,
о котором сейчас говорят, – это очень хорошо. Мы за него, мы за то, чтобы прекратить
разрыв между Украиной и Россией. Партия
защитников Отечества все делает для того,
чтобы это было. Но поверьте мне, что сейчас,
наоборот, углубится конфронтация. Потому,
что у нас, к сожалению, был конституционный
переворот, когда приняли решение о незаконном способе формирования коалиции –
«тушками», а не фракциями, которые победили на выборах. Сегодня скупить депутатов
в парламенте считается геройством.
Я хотел бы сказать тем специалистам,
которые оценивают цену на газ. Бухгалтерский подход здесь неприменим. Сколько
стоит свобода? Она бесценна. Сколько стоят
ваши дети, мои дети, наши родители? Они
бесценны. Поэтому, когда в конституцию
записывалось, что не допускается размещение иностранных военных баз, то суть вопроса сводилась к одному: что ни американцы,
ни турки, ни немцы, ни россияне – никто
не должен иметь военных баз на независимой территории.
Владимир Кара-Мурза: Какие
средства остаются в арсенале украинской
оппозиции, чтобы сорвать ратификацию
российско-украинских соглашений?
Юрий Кармазин: Партия защитников
Отечества пикетировала администрацию президента. Мы потребовали проведения внеочередной сессии парламента. Мы поставили
вопрос о создании следственной комиссии,
в результате которой могут быть обнаружены
очень серьезные вещи, потому что от общества
все соглашения, которые создавались, были
утаены. Согласитесь со мной, хорошие вещи

На 85 % экономика у нас приватизирована, и металлургические предприятия работают сегодня на 5 семей
в Украине. И именно для них сегодня
сделана эта цена на газ. Для их товаров, металла, химической продукции.
Тут у нас фактически пришел к власти господин Фирташ, который когдато владел РосУкрЭнерго. Сейчас он
возвращает себе эти финансовые
потоки. И вас, и нас сегодня давят олигархи:
и Россию, и Украину. Мы, может быть, больше
об этом говорим, но я вижу, что и в России есть
серьезные аналитические передачи.
Украина вернула сегодня в Крым 20 %
крымско-татарского населения. Это та проблема, которая пришла к нам из Советского
Союза, еще от Раисы Максимовны Горбачевой, мы ее очень часто вспоминаем. Это
проблема колоссальная. Люди вернулись
без жилья, без земли, без ничего, это проблема рабочих мест, трудоустройства. Мы столкнулись с ситуацией, когда у нас в Крыму три
республиканских языка – крымско-татарский,
украинский и русский. Есть масса проблем.
Мы хотим быть цивилизованной европейской страной, в которой все вещи бы
обсуждались, принимались цивилизованно.
Мы не хотим такого, чтобы «ломать через колено», обманом, подкупом, посредством
политической коррупции достигать своих
целей.
Мы переживаем за то, что у вас в России
происходит, что идут взрывы, терроризм. Мы
сопереживаем. Но и у нас происходят такие
негативные процессы, идет сворачивание
свободы слова, в том числе на ключевых телеканалах. У нас телеканалы принадлежат
гражданам Швейцарии, Израиля и одновременно Украины, что противоречит нашему законодательству, но это есть, и с этим мирится
сегодняшняя власть. То есть, мы с вами имеем одинаковые проблемы. И суть в том, что
нас опять же обдирают. И, самое главное, что
это соглашение вероломно заключено в день
рождения Гитлера, накануне дня рождения
Ленина.
«Радио Свобода»,
Москва

ПЯТЬ
ВОПРОСОВ
ПРЕЗИДЕНТУ
по случаю совместного
с Российской Федерацией
празднования 65-й
годовщины Победы над
фашистской Германией
1. Будет ли ликвидирована до 9 мая 2010
года продолжающаяся пятый год оккупация
морской пехотой Черноморского флота Российской Федерацией граждан Украины, проживающих на территории украинских маяков:
Тарханкутского, Евпаторийского, Солодунова, Херсонесского, Инкерманского переднего, Инкерманского заднего, Стрелецкой
бухты, Сарыческого и Айтодорского?
2. Будут ли до 9 мая 2010 года выполнены
решения Верховного суда Украины 2005
и 2006 годов об изъятии у Министерства
обороны Российской Федерации из незаконного владения вышеперечисленных украинских маяков и о передаче их Министерству
транспорта и связи Украины?
3. Будут ли до 9 мая 2010 выполнены требования Соглашений о временном пребывании
ЧФ РФ на территории Украины от 28 мая 1997
года в части заключения договоров аренды
на объекты инфраструктуры и земельные
участки, которые вошли в Соглашение о параметрах раздела Черноморского флота и используются Российской Федерацией?
4. Будут ли до 9 мая 2010 освобождены
Российской Федерацией объекты инфраструктуры и земельные участки, которые
не вошли в Соглашение о параметрах раздела
Черноморского флота и незаконно используются Российской Федерацией?
5. Будет ли выплачена до 9 мая 2010 года
Российской Федерацией задолженность порядка десяти миллиардов долларов США
за использование Черноморским флотом РФ
в 2008 и 2009 годах объектов инфраструктуры
и земельных участков Украины?
Ю. Лещенко,
Кандидат технических наук,
смотритель маяка Сарыч
9 апреля 2010, г. Севастополь

НИ СТАЛИН, НИ ГИТЛЕР
НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ
ПАМЯТНИКА
На фото: советско-гитлеровский парад
22 сентября 1939 года в Белоруссии.

Ставить памятники Сталину недопустимо. Об этом заявил депутат от НУ-НС
Юрий Кармазин, комментируя инициативу КПУ об установке в Запорожье памятника Иосифу Сталину.
отношения между собой и стали
драться. А в принципе-то, накануне
войны Сталин и Гитлер проводили
совместные военные парады, наши

войска маршировали по приказу
Сталина вместе с войсками СС. И
не знать этого сегодня – просто
грех», – подчеркнул он, напомнив

о совместном параде гитлеровцев
и красноармейцев в Бресте в 1939
году по случаю раздела Польши
между СССР и Германией.

«Но самое страшное, что старшее поколение этого не знает, и государство ничего не делает для того,
чтобы люди об этом узнали. В стране, где руководителями Национальной телерадиокомпании становятся
люди с сомнительным гражданством,
люди, которые не знают даже русского языка, не только украинского,
удивляться тому, что не проводится
изучение истории ни Украины, ни
Советского Союза, не приходится.
Я думаю, что Компартия выполняет
задание соседней страны и только
поэтому идеализирует Сталина», –
считает политик.
«К слову, и заслуги Сталина как
полководца, выигравшего войну,
слишком преувеличены. Потому,
что, потеряв в 3-4 раза больше
людей, чем проигравшие, – такой
ценой победу великие полководцы
не делают. Понятно, что уже тогда
надо было ставить вопрос об ответственности Сталина. Я уже не говорю об истреблении Сталиным своей
нации, об истреблении абсолютно
невинных людей внутри страны.
Фактически, мы и сегодня так живем из-за того, что натворил Сталин, потому что он истребил цвет
нации. Ставить памятники палачам
многих народов недопустимо», –
резюмировал Кармазин.
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(Продовження. Початок на стор. 1)
Дана угода грубо порушує Конституцію України, а саме ч.7
ст. 17, автором якої свого часу був Голова Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін: «На території України не допускається
розташування іноземних військових баз».
Стаття 17 Конституції України має імперативну норму, яка
не може бути поставлена під сумнів ні Президентом ні депутатами та носить загальнообов’язковий характер.
Очевидно, тим, хто не сприймає Україну
як суверенну і незалежну державу, хотілось
принизити Україну, як і весь народ, датою підписання угоди, яка дивним чином співпала
з днем народження Гітлера в переддень дня
народження Леніна.
На фоні героїзації ката українського та інших братських народів Сталіна, заохочення до встановлення
йому пам’ятників та тиражування портретів, боротьби проти
справжніх патріотів України за допомогою продажних суддів,
вмонтовування в так звану «вертикаль влади» Конституційного Суду та органів місцевого самоврядування, – це стало продовженням антиукраїнської по формі, духу і суті політики, яку
проводить нинішня верхівка під керівництвом Януковича.
Ігноруючи основну ознаку цивілізованої держави – її суверенітет, що означає верховенство, цілісність, невідчужуваність
і самостійність обраної народом на демократичних виборах
влади в межах державного кордону, незалежність і рівноправність держави у відносинах з іншими країнами. Угода Януковича посягає на недоторканість і цілісність території України
на багато років вперед для наших дітей і онуків, визначаючи
другорядну роль і держави, і принизливий стан суспільства.
Виконуючи волю Українського народу, Верховна Рада
України передбачила, що «захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, всього
Українського народу» і, враховуючи багатостраждальну історію Українського народу та Європи, визначила гарантією цього ч. 7 ст. 17 Конституції України, в якій передбачено, що на
території України не допускається перебування військових
іноземних баз. Ця норма є нормою прямої дії на підставі ч.
3. ст. 8 Конституції України, статті, яка стверджує і гарантує
визнання і функціонування в Україні принципу верховенства
права. Приймаючи норму, що гарантує недопущення розташування військових іноземних баз, Парламент, з урахуванням
специфіки утворення, становлення і функціонування неза-

лежної України, розуміючи, що одномоментно неможливо її
реалізувати з технічних причин через присутність на території
України великого іноземного військового угрупування, передбачив пунктом 14 останнього 15 розділу Конституції «Перехідні положення», що «Використання існуючих військових баз
на території України для тимчасового перебування іноземних
військових формувань можливе на умовах оренди в порядку,
визначеному міжнародними договорами України, ратифіко-
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Уже перші дні діяльності Януковича як Президента говорять про те, що він розглядає Україну як територію, а не
як державу, а український народ – як мовчазних і слухняних
рабів, думку яких не слід брати до уваги.
Янукович відгородився від України за високим парканом
у викраденому у народу «Межигір’ї». Його обслуга розчищає
дороги від автомобілістів, щоб пан Президент вільно проїхав.
Його кортеж убив людину, коли Янукович поспішав до Харкова здати інтереси Держави заради комерційних інтересів годувальників Януковича і спонсорів його
партії. В той же час він не вжив жодних заходів
із припинення повноважень Голови Вищого господарського суду України С. Демченка, який вже два
роки виконує свої посадові обов’язки, і Голови Національного банку України В. Стельмаха у зв’язку
із досягненням ними 65-річного віку.
Партія захисників Вітчизни заявляє, що вказана угода –
це зрада національних інтересів України, направлена на задоволення апетитів українських і російських олігархів, на заохочення і подальше функціонування енергозатратних технологій
та веде до поглиблення розколу України.
Фактично В. Янукович підім’яв під себе Конституцію, а конституційних суддів зробив своєю прислугою, які по принципу
«чего изволите» дозволили укомплектувати коаліцію «тушками», відмовили у відкритті конституційного провадження
у справі щодо офіційного тлумачення положень пункту 14 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України у системному зв’язку ч. 7 ст. 17 Основного Закону України.
Партія захисників Вітчизни розглядає укладену угоду як фактичне укладення договору про військовий союз
без проведення референдуму та врахування думки народу
України всупереч вимогам норм ст. 6 Закону України «Про
основи національної безпеки України».
Партія захисників Вітчизни закликає Український народ
висловити протест діям такого Президента. Навіть важко
уявити, які ще шокуючі рішення здатен ухвалити Янукович
на своїй посаді протягом п’яти років каденції. Чи існуватиме
взагалі Держава Україна після Президента Януковича?
Наша партія завжди стояла і буде стояти на захисті інтересів Українського народу. Ми зробимо все, щоб не допустити знущання над Конституцією України і відстоїмо права
громадян!
Ми віримо, що настане час, і Український народ дасть належну оцінку діяльності Президента, якого сам привів до влади.

ЗАЯВА ПАРТІЇ
ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ
ваними Верховною Радою України».
Зі змісту цього положення є очевидним, що Конституція
передбачає виключно тимчасове перебування іноземних військових формувань, а також оренду як обов’язковий елемент
міжнародних договорів.
Незважаючи на це, до цього часу з моменту укладання
угоди не існує договорів оренди на понад 4500 об’єктів, які
займає ЧФ РФ включно з двома аеродромами.
Президент України Віктор Янукович не виконав покладеного на нього статтею 106 Конституцією України обов’язку
щодо забезпечення державної незалежності і національної
безпеки.
Розташування російського флоту є прямою загрозою
для безпеки України через те, що військовослужбовці цієї
країни беруть участь у бойових діях проти свого народу
або інших держав. Внаслідок цього територія України може
бути об’єктом нападу терористичних угрупувань або держав,
які мають конфлікти з РФ.
Іще чотири місяці тому наша партії та її лідер Юрій Кармазін попереджали виборців, що прихід Януковича до влади
означає втрату суверенітету України і зраду усіх національних
інтересів. Але навіть у найбільш песимістичних сценаріях ми
не могли уявити, що Янукович діятиме настільки «оперативно» у розпродажі Української держави.
Прийшовши на посаду Президента в результаті виборів
за сумнівними технологіями, Янукович одразу показав свою
зневагу до Конституції України, сформувавши коаліцію «тушок». Методами залякувань і підкупів він зламав Конституційний Суд, який вже не можна називати об’єктивним.

ВСІ – НА ЗАХИСТ
КОНСТИТУЦІЇ!
Ю.ТИМОШЕНКО: «Янукович
розплатився за газ територією України»
(Продовження. Початок на стор. 1)
часники акції ухвалили
резолюцію-звернення
до співвітчизників. У зверненні, яке оголосила перед присутніми Ю.Тимошенко, йдеться:
"Своїми останніми діями Янукович
відкрито став на шлях нищення національних інтересів, а по суті започаткував процес руйнування державного суверенітету. Підписання
угоди про подовження базування
в Україні Чорноморського флоту є
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безпрецедентним кроком національної зради і ганьби.
Це рішення перекреслює дух
і норми Конституції, державотворчі
зусилля двох десятиліть незалежності, не кажучи вже про перспективи європейської інтеграції, які
руйнуються.
Не слід виключати можливість
того, що свої зрадницькі дії влада
буде прикривати нищенням свободи слова, репресіями проти незгодних, розраховуючи при цьому
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на всебічну підтримку купленого ціною національних
інтересів мовчання частини
національної еліти, нашої
громади та світової спільноти.
Над Україною як державою і нацією нависла досить
вагома небезпека. Нас вже
практично продають. І тільки напруженням усіх наших
сил, консолідацією волі,
інтелекту і активності всіх
патріотичних сил ми
зможемо вирватися з пут початку нового колоніального поступу.
Це
плата
за наш вибір Президента. На жаль,
він стався. Ми
всі хотіли не допустити
цього,
але сьогодні в наших силах і в нашій можливості
якомога швидше
це
припинити.
Ця влада на чолі
з Януковичем має якомога швидше
бути повалена. Чим скоріше вона
буде переборена, тим менше вона
встигне завдати шкоди власній державі, міжнародній репутації України,
душам наших співвітчизників.
Ми починаємо боротьбу за визволення України. Ставайте поруч,
не мовчіть, не бійтесь, не зволікайте. Вони захищають себе і свої капітали. Ми захищаємо свою людську гідність, національну гідність,
пам'ять своїх героїв, майбутнє своїх

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ОТ АЗАРОВА –
«НЕАДЕКВАТНА
СИТУАЦИИ В СТРАНЕ»
Вице-премьер-министр
оппозиционного
правительства Юрий Кармазин заявил, что оппозиция должна дать четкую оценку декларативной Программе
экономического и социального развития, поданной действующим Кабмином.

"Н

дітей, ми захищаємо нашу Україну.
Пам'ятаймо: захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою усього українського
народу. Мусимо бути зараз разом.
Мусимо у вівторок о дев'ятій годині
прийти до Верховної Ради всім народом і захистити Україну. Слава
Україні!"
В акції біля Верховної Ради
взяли участь 10 тисяч осіб, які одностайно підтримали резолюціюзвернення.
Юлія Тимошенко подякувала
всім учасникам акції за прояв громадянської позиції. "Я дякую за те,
що ви сьогодні будите Україну,
за те, що ви сьогодні робите все,
щоб люди трішечки більше і чітко
побачили, як сьогодні виглядає влада. Ми з вами розстаємося тільки
до вівторка. У вівторок – не допустити ратифікації. Ми зможемо зробити це?" – звернулася лідер опозиції до учасників акції і отримала
відповідь "Так!".
"Тому зустрічаємося і перемагаємо! Слава Україні" – резюмувала
Юлія Тимошенко.
Юлія Усова

ам нужно дать оценку,
и оценка будет очень
короткой: считать, что
Программа экономического и социального развития Украины на 2010
год, предоставленная правительством Николая Азарова, является
неадекватной ситуации в Украине, непрофессиональной, без
намерений реального улучшения
социально-экономического развития Украины", – подчеркнул он.
Лидер объединенной демократической
оппозиции
Юлия
Тимошенко поручила членам оппозиционного правительства подготовить и предоставить аналитические оценки Государственной
программы
экономического
и
социального развития Украины
на 2010 год, которая была принята
Верховной Радой в первом чтении.

"У нас есть такая уникальная
возможность: при обсуждении во
втором чтении обосновать все поправками и таким образом показать, чего вообще не было в этой
программе, и мы должны на это
влиять", – пояснил на заседании
оппозиционного
правительства
его Премьер-министр Сергей Соболев.
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ПАРЛАМЕНТСЬКІ НОВИНИ

НУЛЬОВА ЛЕГІТИМНІСТЬ
КЕРІВНИЦТВА НАЦБАНКУ
БОРГИ НЕ БУДУТЬ
ВІДДАНІ НЕ ТІЛЬКИ
УКРАЇНЦЯМ?
Юрій Кармазін звернувся до Голови Верховної Ради
України Володимира Литвина
із закликом спонукати Президента В. Януковича внести до парламенту подання
на звільнення нинішнього Голови НБУ В. Стельмаха.

Г

олова Партії захисників Вітчизни вважає,
що незабезпечення стабільності грошової
одиниці України, потурання банківським
аферам, ігнорування вимог Цивільного кодексу України, що призвело до масового пограбування українського населення, девальвація національної валюти
на 60 відсотків, неспроможність банків виплачувати
вкладникам депозити та дивіденди, грубе порушення
їхніх конституційний прав та підрив авторитету банківської системи – все це складає неповний перелік
злочинів і прорахунків Голови Нацбанку.
Більше того, депутат Ю.Кармазін звертає увагу
на те, що давно закінчився п’ятирічний строк повноважень В.Стельмаха, він досягнув пенсійного віку,
і мусить залишити свій кабінет у відповідності з існуючим законодавством.
На думку Юрія Кармазіна, Президент В.Янукович
зловживає своїми конституційними обов’язками,
не направляючи подання на звільнення Стельмаха. І у
випадку, якщо позиція Президента не буде змінена,
на нього (як і на його попередника В.Ющенка) ляже
особиста відповідальність за збитки, завдані громадянам та банківській системі.
«Мушу вам повідомити, що президенти міняються,
а голова Нацбанку незаконно продовжує перебувати
на своїй посаді, – наголосив Юрій Кармазін, виступаючи в парламенті. – Повноваження голови НБУ припинилися, і всі, у тому числі Міжнародний валютний фонд,
повинні знати, що з 16 грудня він не має ніяких повноважень, хоча формально і не звільнений з посади».
«Я хотів би нагадати, що в будь-якій цивілізованій
країні, де національна валюта зазнала такого обвалу, керівник Нацбанку мав би давно бути у відставці
чи навіть у в’язниці, – продовжив депутат. – А в нас
все навпаки: за таку «серйозну роботу» Стельмаху
встановили зарплату, якої ніде немає в країні і ніколи
не було. За рік він зміг отримати 1 мільйон 513 тисяч
гривень. Це майже втричі більше, ніж зарплата Президента України».
Юрій Кармазін звернув увагу на те, що він неодноразово звертався з цього питання до Президента
В.Ющенка та Голови ВР В.Литвина, але отримував
тільки формальні відписки.

Зокрема, 15 березня 2010 року Володимир
Литвин направив листа Ю.Кармазіну, де пояснив,
що розділяє його стурбованість стосовно необхідності забезпечення неухильного виконання вимог
Конституції України щодо вирішення питання перебування В.Стельмаха на посаді голови Національного
банку України.
«Я підтверджую, що особисто неодноразово звертався з цього приводу до Президента України Ющенка
В.А. під час зустрічей, нарад, засідань, а також під час
особистих розмов, – зазначив у листі В.Литвин. – Однак ці звернення, як і Ваші звернення та запити з цього приводу, на жаль, не змінили позицію Президента
України Ющенка В.А.».
Юрій Кармазін нагадав депутатам, що «під час керування Стельмахом Національним банком типовими
були афери, коли власники банків виводили кошти
вкладників, потім брали в НБУ рефінансування – а це
83 мільярди гривень народних грошей! – і давали
фактично без застави і відсотків за використання».
«Гривню переводили в валюту і виводили з України, – обурюється депутат. – А незаконна заборона достроково розривати договори депозитів?! Коли суди,
прокуратура і НБУ не реагували на скарги громадян,
і коли суд все ж таки визнав незаконні дії НБУ, то там
сказали, що це вони помилилися. Хоча вкладники,
маючи висновки Мін’юсту, можуть і тепер позиватися
до Національного банку України».
Голова Партії захисників Вітчизни вважає, що треба змінити законодавство щодо банківської таємниці,
в тому числі і рефінансування. Також депутати мають
вимагати звіт за рефінансування. «Треба звільнити якомога швидше, без права переобрання, членів
Ради Національного банку, частину якої призначали
у Верховній Раді, а частину – Президент, і які допустили такі дії Національного банку України», – додав
Ю.Кармазін.
Він також повідомив, що «в НБУ за кошти платників податків створено власний закритий пенсійний
фонд НБУ».
Юрій Кармазін закликав покінчити з цими колосальними зловживаннями.
Іван Качур

ОПОЗИЦІЯ ВИМАГАЄ ЗНЯТТЯ
ГОЛОВИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО
КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ
Суміщення депутатом Олександром Єфремовим двох посад –
голови фракції Партії регіонів та голови парламентського комітету з питань регламенту – суперечить законодавству і призводить
до зловживань. Про це заявив Юрій Кармазін, ініціюючи звільнення
О.Єфремова з посади голови регламентного комітету.

У

Верховній Раді України вже зареєстрований
відповідний законопроект
№6327
про
звільнення
О.Єфремова. Авторами законопроекту стали Віце-прем’єрміністр опозиційного уряду, Голова
Партії захисників Вітчизни, народний депутат Юрій Кармазин та Голова Європейської партії Микола
Катеринчук.
Частиною четвертою статті 6
Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено,
що «голови комітетів, перші заступники, заступники та секретарі комітетів не можуть бути одночасно керівниками депутатських фракцій».
Олександр Єфремов обраний
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головою депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді 11 березня 2010 року. Наступного ж дня
про це було офіційно оголошено
головуючим на сесії.
«Саме зловживання службовим
становищем з боку О.Єфремова
вимагає невідкладного увільнення його від обов’язків Голови Комітету Верховної Ради України
з питань регламенту, депутатської
етики та забезпечення діяльності
Верховної Ради України», – зазначив Ю.Кармазін.
На 16.04.2010 р. цілий ряд народних депутатів існуючої коаліції порушили 20-денний термін,
передбачений
законодавством
для припинення повноважень у ви-

падку сумісництва посад і переходу на роботу у виконавчу владу.
Голова регламентного комітету, який має звертати увагу на такі
порушення законодавства і вживати заходів, є одночасно головою
фракції Партії регіонів і не зацікавлений у виконанні вимог закону
щодо дострокового припинення
повноважень народних депутатів,
які призначені на посади в органах
виконавчої влади України.
Посада голови регламентного комітету може у разі звільнення О.Єфремова відійти до квоти
опозиції. Як зазначив народний
депутат Ю.Кармазін, відповідно
до частини четвертої статті 81 Регламенту Верховної Ради України,
парламентській опозиції надається першочергове право вибору
посади, зокрема, голови комітету,
до предмета відання якого віднесені питання організації й діяльності Верховної Ради та її органів.
Олесь Тимченко

ІЗ ДЕПУТАТСЬКОГО ЗВЕРНЕННЯ Ю.КАРМАЗІНА
НА ІМ’Я ГОЛОВИ ВР УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИРА ЛИТВИНА
Відповідно до пункту 18 частини 1 статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить «призначення на посаду
та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням
Президента України», хоча в статті 106 щодо переліку повноважень Президента України й відсутня норма щодо обов’язку чи права Президента
України робити таке подання.
Відповідно до статті 18 «Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банк» Закону України «Про Національний банк
України» (первинний законодавчий акт № 679-XIV від 20.05.1999 р.) Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України більшістю від конституційного складу
Верховної Ради України строком на п'ять років і у випадку закінчення строку
повноважень звільняється з цієї посади Верховною Радою України за поданням Президента України.
16 грудня 2004 року Верховна Рада України Постановою «Про призначення Стельмаха В.С. на посаду Голови Національного банку України»
№2244-IV відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції
України призначила на посаду Голови Національного банку України Стельмаха Володимира Семеновича.
Таким чином, вже із 17 грудня 2009 року в Україні повинен бути призначений легітимний Голова Національного банку України, якого Верховною
Радою України призначено на цю посаду на підставі подання Президента
України вже іншою Постановою Верховної Ради України, ніж Постанова
Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року №2244-IV.
Статтею 208 «Порядок призначення на посаду та звільнення з посади
за поданням Президента України Голови Служби безпеки України, Голови
Національного банку України» Регламенту Верховної Ради України передбачається, що:
1) питання про звільнення з посади Голови Національного банку України розглядається Верховною Радою згідно з пунктами 12-1, 18, частини першої статті
85 Конституції України за поданням Президента України, яке оголошує вповноважена ним особа;
2) комітети, до предмета відання яких належать питання діяльності Національного банку України, мають право на виступ свого представника за результатами розгляду в комітеті питання про звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;
3) про звільнення з посади Голови Національного банку України після обговорення результатів його діяльності Верховна Рада відкритим голосуванням приймає рішення, яке оформлюється відповідною постановою
Верховної Ради.
Регламентом Верховної Ради України передбачається попередній розгляд питання про звільнення Стельмаха В.С. з посади Голови Національного
банку України у зв’язку із закінченням строку його повноважень у комітеті
Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
Своєчасне виконання Президентом України своїх конституційних
обов’язків і своєчасне внесення до Верховної Ради України відповідного подання щодо звільнення Стельмаха В.С. з посади Голови Національного банку України у зв’язку із закінченням строку його повноважень та іншої кандидатури на цю посаду призведе до обрання
легітимного Голови Національного банку України, основною функцією
якого є забезпечення стабільності грошової одиниці держави. На сьогодні в Україні є близько 200 суддів, які не можуть здійснювати повноваження судді, оскільки закінчився п’ятирічний строк, на який їх було
призначено Президентом України, але, які продовжують мати статус
судді, оскільки вони, хоча й не були призначені на посаду судді безстроково, але й не були звільнені з цієї посади.
Президент В.Янукович до цього часу зловживає своїми конституційними правами та недбало виконує свої конституційні обов’язки і, як і його
попередник, грубо порушуючи Конституцію та закони України, не подає
до Верховної Ради України подання щодо звільнення В.Стельмаха з посади Голови Національного банку України, у зв’язку із закінченням строку повноважень останнього. Завдяки цьому В.Стельмах в порушення
Конституції України продовжує займати цю посаду і отримувати за це
сотні тисяч гривень на місяць.
І тоді Президент України В.Янукович, який не хоче виконувати свій
конституційний обов’язок і подати до Верховної Ради України подання про звільнення 70-річного Голови НБУ та нової кандидатури на цю
посаду, повинен нести персональну відповідальність за це, і, в тому
числі, за державні кошти, які, дякуючи цьому, будуть продовжувати
красти в Держави Україна та її громадян.
Виходячи з вищенаведеного, керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», є необхідність
ПРОСИТИ ВАС:
1. Негайно письмово звернутися до Президента України В.Януковича
з вимогою забезпечення виконання ним свого конституційного обов’язку, і на
виконання вимог пункту 18 частини 1 статті 85 Конституції України та статті 18
Закону України «Про Національний банк України» негайно внести до Верховної Ради України подання:
1) про звільнення Голови Національного банку України Стельмаха В.С. із займаної посади, у зв’язку із закінченням строку повноважень з 17.12.2009 р.;
2) щодо іншої кандидатури на цю посаду.
2. Публічно дати правову оцінку діям Президентів України В.Ющенка
та В.Януковича, які, систематично зловживаючи своїми конституційними
обов’язками, створювали штучні перешкоди в роботі народних депутатів України, парламентських комітетів та Верховної Ради України в цілому,
не даючи їм змогу виконати свій конституційний обов’язок щодо своєчасного прийняття Постанови Верховної Ради України про призначення легітимного Голови Національного банку України.
3. Надати копії Ваших письмових звернень до Президента України
В.Ющенка, які були направлені Вами у зв’язку з отриманням депутатського запиту №11/10-646 від 18.12.2009 р. від народного депутата України
Ю.Кармазіна.
4. Повідомити про результати розгляду цього депутатського звернення
в установлений законом 15-денний строк.
З повагою,
Народний депутат України Ю.Кармазін
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ПРАВОЗАХИСНИК УКРАЇНИ
№ 09 (157), 27 квітня 2010 р.

Як стало відомо редакції газети «Правозахисник України»,
16 квітня 2010 року відбулося рейдерське захоплення ДП
«УкрНДНЦ».
Проведене
журналістське
розслідування встановило, що
новопризначений Голова Держспоживстандарту Олег Поволоцький перевищив свої службові повноваження, відсторонивши
від виконання своїх обов’язків
першого заступника генерального директора ДП «УкрНДНЦ»
Я. Юзьківа і безпідставно призначив виконувати обов’язки
Лепського Г.В., який не є працівником підприємства. На час
зазначених подій та на даний
час генеральний директор ДП
«УкрНДНЦ» Корчевна Л.О. перебуває на лікуванні. Таким чином Голова Комітету вчинив дії,
що підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 365 КК
України.
Також нам вдалося з’ясувати,
що, внаслідок незаконного проникнення в кабінет Л. Корчевної,
в неї були викрадені особисті
речі – як із кабінету, так і з сейфу,
вартість яких складає не менше
25 000 грн. Конкретно, які речі
викрадені і на яку суму, Л. Корчевна може вказати тільки після
огляду місця події.

значеного наказу скасований наказ ДП «УкрНДНЦ» від 04.09.2009
№157, що не відповідає вимогам
статуту підприємства, ст. 62 Господарського кодексу України, згідно
з якими підприємство є самостійним суб’єктом господарювання
і втручання в його діяльність, відповідно до ч. 5 ст. 19 даного кодексу,

ЧИ СХВАЛЮЄ ВЛАДА
РЕЙДЕРСЬКІ ЗАХОПЛЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА?

Н

іяких виробничих підстав
для негайного злому кабінету і сейфів Корчевної Л.О. не існувало. Тим більше,
що остання за наявності таких підстав могла прибути на роботу і надати відповідні документи.
Крім того, знаючи про те, що печатка підприємства знаходиться
у генерального директора Л. Корчевної, зазначені особи, з метою
заволодіти майном підприємства
та виготовлення ще однієї печатки,
склали завідомо неправдивий акт
про її викрадення.

Такі

дії

здійснюються

з метою вилучення з власності держави майна, що
перебуває в управлінні ДП
«УкрНДНЦ», на користь окремих приватних осіб.
Наказ
Держспоживстандарту
України від 15.04.2010 №118 не відповідає вимогам чинного законодавства України та є недоцільним,
оскільки наказом призначено осіб,
які не перебувають у штаті підприємства, на посаду в.о. генерального директора при перебуванні
на вказаних посадах відповідальних
службових осіб ДП «УкрНДНЦ».
Крім того, пунктом першим за-

забороняється, що підтверджується судовою практикою (постанова
окружного адміністративного суду
м. Києва від 23.12.2008 №8/472,
та постанова від 10.07.2008
№2/290).
Основою правової діяльності Держспоживстандарту України та його Голови є Положення
про Держспоживстандарт України,
затверджене Указом Президента
України від 18.03.2003 №225/2003.
Однак, вказане положення не наділяє комітет чи його голову повноваженнями щодо скасовування наказів підприємства, тобто дії голови
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комітету не відповідають ст. ст. 6,19
Конституції України та п. 2 вказаного положення.
Слід зазначити, що за період
перебування на посаді генерального директора Любові Корчевній
вдалося відвернути банкрутство
підприємства, зберегти науковий
потенціал інституту стандартизації. Підприємством організовано
та проведено Міжнародний семінар
для країн Східної Європи та СНД
стосовно ролі і значення оцінки відповідності для забезпечення сталого розвитку і торгівлі за участі
Генерального секретаря ISO Алана
Брідена. Як представник підприємства у складі делегації від України
Л. Корчевна неодноразово брала
участь у Міжнародних конференціях, конференціях країн СНД стосовно стандартизації та сертифікації
між країнами.
ДП «УкрНДНЦ» є державним
підприємством стратегічного значення, і такі злочинні дії вказаних
осіб призводять до зриву виконання
державних програм (плану національної стандартизації, сертифікації, підвищення кваліфікації фахівців
системи), що завдає державі збитків
в особливо великих розмірах і загрожує національній безпеці України.
Редакція газети
«Правозахисник України»

ВІТЧИЗНЯНІ СПОЖИВАЧІ НЕ ВТРАТЯТЬ
ПРАВО НА БЕЗПЕЧНУ ПРОДУКЦІЮ?!
Генеральна прокуратура України за поданням народного депутата України Юрія Кармазіна внесла протест на постанову та розпорядження Кабінету Міністрів України, затверджені
23.12.2010, якими вносяться зміни до діючих актів, внаслідок чого держава фактично позбавлялася функцій по нагляду та контролю за якістю і безпечністю продукції.

Ю

рій Кармазін також зазначає, що існування
даних актів є недопустимим, оскільки знищується
один із принципів господарювання, передбачених Конституцією
та Господарським кодексом України
щодо забезпечення державою добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічному захисті населення, захисті прав споживачів
та безпеці суспільства і держави,
захисті національного товаровиробника.
Вказані
акти
затверджені
без врахування будь-яких досліджень споживчого ринку, визначення Міністерством економіки України
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією
продукції. Після набуття чинності
вказаної Постанови буде втрачено
можливість своєчасного виявлення
на ринку продукції, яка представляє небезпеку для життя, здоров’я,
спадковості людини, майна і навколишнього середовища, а також
фальсифікованої продукції, а доступ такої продукції на споживчий
ринок стане відкритим.
З набранням чинності зазначеного акту втрачається один із основоположних принципів європейських директив – щодо постачання
на ринок виробником (постачальником) лише безпечної продукції.
Прийнятою Постановою із переліку суб’єктів господарювання, діяльність яких віднесена до високого
ступеня ризику, виключені суб’єкти
господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та введення
в обіг:
олійних культур (соя, ріпак, арахіс, ядра кокосової пальми (сировина для виробництва пальмової олії);
тютюнових виробів;
овочів та фруктів свіжих;
кави, чаю та прянощів;
риби живої товарної, риби сві-

gazeta_14_pravki.indd 5

Народний депутат України Ю.Кармазін у депутатському зверненні до Першого Віце-прем'єр-міністра України Клюєва А.П. зазначає: «Проаналізувавши вказані нормативно-правові акти, дослідивши та оцінивши їх положення на відповідність Конституції та чинному
законодавству України, проаналізувавши процедуру підготовки та затвердження останніх, я дійшов висновку, що підписання, опублікування
та набрання ними чинності буде неприпустимим, оскільки становитиме загрозу національній безпеці України, їх дія призведе до порушення конституційних прав громадян України і може призвести до тяжких
наслідків. Мною, відповідно, терміново були направлені депутатські
звернення на адресу Прем’єр-міністра України (від25.12.2009 №1029)
та Міністра юстиції України (від25.12.2009 №1031) з проханням не допустити набрання чинності вказаних актів, після чого процедура набрання чинності останніх була призупинена.
Однак, після зміни Уряду зазначені акти, без відповідного аналізу
та отримання висновків на відповідність чинному законодавству та щодо
ефективності для суспільства, були опубліковані на офіційному сайті
Кабінету Міністрів України (постанова КМУ №1433 – 15.03.2010, розпорядження КМУ №1689 –13.03.2010) і, відповідно, набрали чинності.
З даного приводу мною направлені звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Першого Віце-прем’єр-міністра України
та Генерального прокурора України».
жої, морепродуктів:
яєць (свіжих, варених);
молока первинного, обробленого;
меду натурального;
посуду з деревини;
виробів гумових для немовлят
(соски та інше), виробів гігієнічних гумових;
приладів побутових, електропобутових;
автомобілів, мотоциклів та велосипедів (у тому числі дитячих);
котлів нагрівальних;
соціально-побутових
послуг
(послуги перукарень та косметичні послуги, послуги, пов’язані
з доглядом за тілом людини, послуги готелів та ресторанів…)
Отже, набуття чинності цієї постанови призведе до того, що значна частина соціально значущої
продукції, яка становить підвищену
небезпеку для життя і здоров’я споживачів, залишиться поза межами
державного нагляду.
Тобто, державою порушуватимуться ст. ст. 3, 49,50 Конституції
України та не забезпечуватиметься

гарантія конституційних прав громадян на безпечність, якість продукції, життя та здоров’я.
На сьогодні у всьому світі є актуальним питання біологічної безпеки,
обігу харчових продуктів, косметичних і лікарських засобів, які містять
генетично модифіковані організми
або виготовлені з їх використанням.
Неконтрольоване поширення таких
продуктів може призвести до непередбачуваних наслідків. Джерелом
ГМО в харчових продуктах є сільськогосподарська сировина, яку постановою віднесено до продукції з незначним ступенем ризику і яка підлягає
перевірці один раз на п’ять років.
Для пересічного громадянина
сертифікація є гарантією безпеки
продукції, що реалізується на споживчому ринку України. Тому рішення Уряду про відміну сертифікації
харчових продуктів в умовах світової
фінансової кризи призведе до повернення України в питаннях якості та безпеки харчових продуктів
до початку 90-х років, коли споживчий ринок України заполонили харчові продукти (імпортного та вітчиз-

няного виробництва) низької якості
та небезпечні для життя і здоров'я
населення, підроблені та фальсифіковані продукти, з вичерпаними термінами придатності. Водночас тільки завдяки введенню сертифікації
як найбільш ефективного механізму реалізації захисту вітчизняного
ринку було стабілізовано ситуацію
на споживчому ринку країни.
З метою недопущення загрози
національній безпеці України, по-

рушення конституційних прав українського народу на безпечність
і якість продукції, права на охорону життя і здоров’я, Юрій Кармазін просить віце-прем’єра внести на розгляд Кабінету Міністрів
України подання щодо перегляду
та скасування вищеозначеної постанови Кабінету Міністрів України
№1433 та відповідного розпорядження №1689.
Ольга Мазур

25.04.2010 1:05:03
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ПРАВОЗАХИСНИК УКРАЇНИ
№ 09 (157), 27 квітня, 2010 р.

БОРОТЬБА
З КОРУПЦІЄЮ:
РЕАЛЬНА І
ДЕКЛАРАТИВНА
ДЕ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОХОДИ І МАЙНО
ПРЕЗИДЕНТА ЯНУКОВИЧА ТА ЙОГО СІМ’Ї?
Віце-прем’єр-міністр опозиційного уряду Юрій Кармазін звернувся до В.Януковича
з проханням надати інформацію про позицію його як Глави Держави і громадянина України щодо необхідності виконання вимог статті 6 Закону України «Про боротьбу з корупцією» та значення в реальній боротьбі з корупцією інституту оприлюднення декларацій
державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави,
спрямованого на попередження корупції, доцільності покладання цього обов’язку на таких осіб незалежно від рівня, та необхідності оприлюднення декларацій тих посадових
осіб, які не були надруковані у встановлені терміни.

«С

подіваюся, що Ви як Президент України станете першою посадовою особою,
що дасть доручення про оприлюднення на офіційному веб-сайті Президента
України інформації, яка передбачена статтею 6 Закону України «Про боротьбу
з корупцією», і тим самим покажете особистий приклад виконання Закону і почнете не на словах, а на ділі задекларовану Вами боротьбу з корупцією в Україні та інформування про це суспільство»,– зазначив Ю.Кармазін.
«Я впевнений, що Ваш приклад з оприлюдненням на офіційному веб-сайті Президента
України відомостей про доходи, цінні папери, нерухоме та цінне рухоме майно і вклади в банках Вас і членів Вашої родини за 2009 рік, не дасть можливості відмовлятися від оприлюднення
таких самих відомостей іншим посадовим особам, зазначеним у частині першій статті 9 Закону
України «Про державну службу». Тим більше, що Ваша декларація, на відміну від їхніх, регулярно оприлюднювалася і раніше, – додав народний депутат.
«Я звертаюся до Вас із проханням надати мені інформацію щодо:
1.
Вашої позиції як Глави Держави і громадянина України щодо необхідності виконання вимог статті 6 Закону України «Про боротьбу з корупцією» та значення в реальній боротьбі
з корупцією інституту оприлюднення декларацій державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямованого на попередження корупції, доцільності
покладання цього обов’язку на таких осіб незалежно від рівня, та необхідності оприлюднення
декларацій тих посадових осіб, які не були надруковані у встановлені терміни.
2.
Коли планується публікація в офіційних виданнях декларацій про доходи осіб, зазначених у частині першій статті 9 Закону України «Про державну службу»?
3.
З якої причини вже передані декларації осіб, зазначених у частині першій статті 9 Закону України «Про державну службу», до цього часу не були надруковані, як того вимагає закон,
раніше, і коли вони будуть надруковані в цьому році?
4.
Чи всі особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України «Про державну службу» своєчасно протягом часу дії цього Закону України надавали декларації про свої доходи
до відповідних підрозділів державного апарату, і з вини яких посадових осіб цього апарату
не було забезпечено своєчасне направлення цих декларацій для публікації в офіційних виданнях відповідних державних органів України?
5.
Коли в офіційних виданнях державних органів України будуть оприлюднені декларації всіх осіб, зазначених у частині першій статті 9 Закону України «Про державну службу», які
не були надруковані там у встановлені Законом терміни?»
Світлана Марченко

ПРИХВАТИЗАЦІЮ
"МЕЖИГІР’Я" РОЗСЛІДУЮТЬ?
Ще на початку цього року, 28 січня, 198 народних депутатів віддали свої голоси за
прийняття постанови Верховної Ради України «Про створення тимчасової слідчої комісії
з питань перевірки законності передачі в оренду Віктору Януковичу урядової резиденції
«Межигір’я». Дивним є той факт, що до цього часу в базі даних Верховної Ради України відсутня інформація щодо підписання та оприлюднення цієї постанови.

«П

очинаючи ще з 2007 року, очолюваний Януковичем уряд
розпочав масштабну схему виведення майна комплексу з державної власності», – зазначив депутат Кармазін.
Відповідно до ст. 85 Закону України
«Про Регламент Верховної Ради України»,
така комісія утворюється з числа народних
депутатів, які дали на це згоду. Пропозиції
щодо кількісного та персонального складу
подаються у письмовій формі депутатськими фракціями у п'ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення ініціатора утворення комісії. У складі цієї комісії
може бути представлено не менше як по одному народному депутату від кожної депутатської фракції. Якщо фракція не запропонувала у встановлений строк представників
для роботи в тимчасовій спеціальній комісії,
то комісія створюється без участі представників цієї фракції.
У зв’язку з тим, що депутатські фракції ПР,
КПУ та Блоку Литвина до цього часу не запропонували представників для роботи в тимчасовій комісії, голова Регламентного комітету
Верховної Ради Єфремов, всупереч вищезгаданій вимозі законодавства, відмовляється
подавати прийняту постанову на підпис Голові Верховної Ради.
Юрій Кармазін зазначив, що заради
об’єктивності в роботі комісії мають взяти
участь представники всіх депутатських фрак-
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цій. Але, оскільки депутатські фракції Партії регіонів і Комуністичної партії, блокуючи
майже 4 місяці (це безпрецедентний випадок
в історії Верховної Ради) створення слідчої
комісії, так і не надали своїх представників,
то, на підставі вимог частин другої, третьої
статті 85, 87 Закону України «Про Регламент»,
створення тимчасової слідчої комісії безперечно відбудеться, але без їх участі. Має бути
забезпечено безумовне виконання Конституції України і Закону «Про Регламент Верховної
Ради України» в частині створення слідчої
комісії. Слід терміново підписати постанову,
оприлюднити її і надати можливість суспільству знати правду про намагання незаконно,
у всіх на очах, привласнити 140 гектарів історичної української землі.
Нагадаємо, що необхідність прийняття
цієї Постанови була обумовлена фактами
численних порушень чинного законодавства
органами державної влади та їх посадовими
особами, що, як наслідок, призвело до вилучення з державної власності колишньої
державної урядової резиденції «Межигір’я»
та фактичної передачі її майна та земельних
ділянок у довгострокове користування Віктору Януковичу.
Опозиція виступила з вимогою до глави
парламенту Володимира Литвина підписати
постанову про створення Тимчасової слідчої
комісії по «Межигір’ю». Про це заявив у парламенті Юрій Кармазін.

ОПРИЛЮДНІТЬ
ДЕКЛАРАЦІЇ
ПРЕДСТАВНИКІВ
ВЛАДИ
К

рім того, Юрій Кармазін просить
видати
Розпорядження
Голови
Верховної Ради України й визнати
офіційний веб-сайт Верховної Ради України
офіційним виданням Верховної Ради України
для оприлюднення там декларацій народних
депутатів України, які вони щорічно передають
апарату Верховної Ради України на виконання
статті 6 Закону України «Про боротьбу з корупцією». Ю.Кармазін зазначив, що це не вимагає
додаткових коштів, оскільки апарат Верховної
Ради України оснащений автоматизованими
сканерами, які дають змогу за короткий проміжок часу сканувати всі необхідні декларації
й перевести їх до формату PDF, а, за допомогою спеціальних програм, можна закрити
наявну там інформацію щодо домашніх адрес
народних депутатів України.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про
боротьбу з корупцією», відомості про доходи, цінні папери, нерухоме та цінне рухоме
майно і вклади у банках посадових осіб, зазначених у частині першій статті 9 Закону
України "Про державну службу", та членів
їх сімей підлягають щорічній публікації в офіційних виданнях державних органів України.
У першій частині статті 9 Закону України
«Про державну службу» зазначені такі особи:
Президент України, Голова Верховної Ради
України та його заступники, голови постійних
комісій Верховної Ради України та їх заступники, народні депутати України, Прем'єр-міністр
України, члени Кабінету Міністрів України,
Голова та члени Конституційного Суду України, Голова та судді Верховного Суду України, Голова та судді вищого спеціалізованого
суду України, Генеральний прокурор України
та його заступники.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про
боротьбу з корупцією» порушення особою,
що уповноважена на виконання функцій держави, вимог щодо декларування доходів (неподання або подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та зобов'язання
фінансового характеру) тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу
від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також
є підставою для відмови у призначенні
на посаду та для позбавлення права балотуватись у депутати або на виборні посади
в державні органи. Неподання або невчасне
подання державним службовцем або іншою
особою, уповноваженою на виконання функцій держави, відомостей про відкриття валютного рахунку в іноземному банку тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді
штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
І хоча, зазначає Ю.Кармазін, «я, як і всі
інші народні депутати України, щорічно направляю до апарату Верховної Ради України
свою декларацію, але жодного разу апарат
Верховної Ради України не забезпечував
їхнє оприлюднення в офіційному виданні Верховної Ради України – газеті «Голос
України». У той же час саме така практика
вже багато років існує в парламентах більшості країн світу, що сприяє боротьбі з корупцією не на словах, а на ділі.
«Я вже рік тому звертався до Вас із про-

Віце-прем’єр-міністр
опозиційного уряду, Голова Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін
направив депутатське звернення
до Голови Верховної Ради України
Володимира Литвина з проханням
дати доручення про опублікування в офіційному виданні Верховної
Ради України – газеті «Голос України» – своєї декларації за 2008 рік
і таких самих декларацій всіх інших
народних депутатів України, які
були передані апарату Верховної
Ради України на виконання статті 6
Закону України «Про боротьбу з корупцією».

ханням надати мені інформацію про Вашу позицію як громадянина України, державного
діяча й керівника державного органу України,
щодо значення в боротьбі з корупцією інституту оприлюднення декларацій державних
службовців та інших осіб, уповноважених
на виконання функцій держави, спрямованого на попередження корупції, доцільності покладання цього обов’язку на таких осіб
незалежно від рівня, та необхідності оприлюднення декларацій тих посадових осіб, які
не були надруковані у встановлені терміни»,–
нагадав Юрій Кармазін.
Також Ю.Кармазін просить надати перелік
народних депутатів України, які подали свою
декларацію, тих, хто не подав свою декларацію про доходи, а також дані про посадових осіб апарату Верховної Ради України, які
не забезпечили своєчасне направлення цих
декларацій для публікації в офіційному виданні Верховної Ради України – газеті «Голос
України». Депутат цікавиться, коли в офіційному виданні Верховної Ради України – газеті
«Голос України» будуть оприлюднені декларації всіх народних депутатів України, які не були
надруковані там у встановлені законом терміни? Можливо, враховуючі великий обсяг цих
матеріалів, надрукувати ці декларації у вигляді додаткового випуску «Відомостей Верховної Ради України» та розмістити на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, як це
роблять наші колеги з Польщі?
«Сподіваюся, що Ви як Голова Верховної
Ради України станете першою посадовою
особою, що покаже приклад виконання Закону й сприятиме початку боротьби з корупцією в Україні не на словах, а на ділі, інформуванню про це суспільство. Але, оскільки я
не отримав відповіді по суті, і в офіційному
виданні Верховної Ради України – газеті «Голос України» не оприлюднена моя декларація
за 2008 рік і такі самі декларації всіх інших народних депутатів України, то я ще раз прошу
Вас як особу, що організовує роботу Верховної Ради України та її апарату, дати доручення про опублікування (без вказування домашньої адреси) в офіційному виданні Верховної
Ради України – газеті «Голос України» мою
декларацію за 2008 рік і такі самі декларації
всіх інших народних депутатів України, які
були передані апарату Верховної Ради України на виконання статті 6 Закону України «Про
боротьбу з корупцією».
Прес-служба
Партії захисників Вітчизни
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Откуда
что произошло
В основе новой технологии лежит известный науке эффект реакции живой клетки, а также систем,
имеющих клеточную структуру,
на воздействие микроволнового
поля. При этом, в зависимости от
длины волны, мощности источника и особенностей структуры, которая воспринимает микроволны,
результаты такого воздействия
могут быть диаметрально противоположными – от активизации клетки
до её полного угнетения. В Советском Союзе исследования в данной
области велись в основном в интересах
военно-промышленного
комплекса, и только в начале 90-х
годов в условиях конверсии группа специалистов Южного филиала Отделения промышленной
радиоэлектроники Международной
академии информатизации (Одесса) решила использовать эффект
микроволнового поля в интересах
народного хозяйства Украины.
С помощью этой технологии
возможно решение целого ряда
актуальных задач – сушка лесоматериалов, зерна, лекарственных
растений, плодоовощной продукции и многого другого; получение
путём экстрагирования ценных
экстрактов из растительного и животного сырья; консервирование
овощей и фруктов; микробиальная
стабилизация вин и т.д.
Важнейшими
особенностями всех этих технологий является экологическая чистота, значительное сокращение времени
технологических процессов, снижение
удельных
энергозатрат.
При этом намного повышается качество получаемой продукции, а порой продукция приобретает свойства, которые невозможно получить
путём применения традиционных
технологий. Например, при консервировании в микроволновом
поле получаются продукты с
улучшенными
органолептическими качествами, в них сохраняются витамины, которые теряются
при традиционной пастеризации.
И всё же самое перспективное направление – это применение микроволновой технологии
в агропромышленном комплексе,
прежде всего, в растениеводстве,
где большие экономические выгоды
сочетаются со значительным экологическим эффектом. С помощью
воздействия МВ-поля можно проводить обеззараживание семян
против фитопатогенов, повышать
всхожесть семян, ускорять процессы вегетации и созревание урожая, усиливать устойчивость посевов к засухе и морозам и т.д. Но
главное – повышать урожайность
практически всех возделываемых
в Украине полевых культур. Рассмотрим вопрос более подробно.

Что посеешь,
то и пожнёшь
Ещё в первые годы исследований было обнаружено, что у семян, прошедших обработку в микроволновом поле, существенно
повышается всхожесть, причём это
наблюдается у всех возделываемых
в Украине культур – злаковых,
масличных, технических.
Многолетние
исследования
позволили
определить
средние показатели роста всхожести
некондиционных семян под влиянием микроволновой обработки:
у пшеницы это 10-12 процентов,
у кукурузы – 10-13, у ярового ячменя – 12-15, у гречихи – 8-13 процентов, у риса – примерно на треть и т.д.

Не страшны
ни холод,ни жара
Растения, выращиваемые из
обработанных микроволновым полем семян, отличаются высокой
устойчивостью и к морозам, и к засухам, и к "запалам".
Многим земледельцам юга
Украины
памятны
суховеи
и
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МИКРОВОЛНОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ – НАДЕЖНЫЙ
ПОМОЩНИК АГРАРИЕВ УКРАИНЫ
Несмотря на то, что в последние годы Украина уверенно
вошла в число крупнейших мировых экспортёров сельскохозяйственной продукции, практически каждая весна для наших аграриев начинается с дежурных неприятностей. Не стала исключением и нынешняя: во-первых, обнаружилось, что экстремальные
погодные условия прошедшей зимы – сильные морозы – погубили озимые посевы на больших площадях; некоторые эксперты
утверждают, что пересевать озимые придётся на 15 % пашни.
Во-вторых, весьма остро стоит вопрос с ресурсами. Вицепремьер-министр по вопросам агрополитики В.А.Слаута
публично выразил беспокойство по поводу дефицита семян
зерновых и пообещал, что государство позаботится о том,
чтобы земледельцы засевали поля исключительно высококачественными семенами. Кабмин, как сообщил вице-премьер,
намерен применить испытанный метод товарного кредита.
Между тем для некоторых агрохозяйств страны этих проблем
как бы не существует – и особых потерь в холодные зимы они
не несут, и дефицита кондиционных семян не испытывают. Речь
идёт о хозяйствах, использующих в своей практике технологию
микроволновой обработки семян сельскохозяйственных культур,
разработанную и внедрённую в практику украинскими специалистами в течение последних двух десятилетий.

превысили контроль: сорт "Никония" – на 9 процентов, "Одесская
265" – на 12 %, "Лада Одесская" –
на 16 %.
В Ивано-Франковском институте АПП урожай рапса сорта «Тисменецкий» из обработанных семян
превысил контроль на 51 %.
Многообещающие результаты
получены в Институте риса УААН,
где у сорта "Украина-96" после
микроволновой стимуляции полевая всхожесть увеличилась на одну
треть, а урожайность – на 12 центнеров с гектара.
Значительное (на 10-38 %) повышение полевой всхожести семян
гороха, нута и сои зафиксировали
специалисты Луганского института
АПП, а в дальнейшем – рост урожайности этих культур: гороха –
на 59,7 %, нута – на 31 %, сои сорта
"Степнячка" – 31,8 % и сои сорта
"Устье" – 47,3 %.
Убедительные результаты получены в Институте сахарной свёклы
УААН: прибавка в полевой всхожести свёклы составила 15 %, а урожая
в исходном продукте сахаре составила – 14,2 %.
Обобщая многочисленные данные, специалисты пришли к таким
средним показателям: применение
микроволновой обработки семян
приводят к повышению урожайности злаковых культур на 10-33 %,
зернобобовых – до 59,7, гречихи и
подсолнечника – до 65, овощных
культур – от 20 до 96 центнеров с га
площади.

Не хлебом единым

необычайная жара летних месяцев 2000-го и 2003-го годов,
когда урожаи практически всех
сельскохозяйственных
культур
опустились до рекордно низких показателей. Нормально развивались
и дали вполне удовлетворительные
результаты только те посевы, где
применялись семена, обработанные микроволновым полем.
Летом 2003 года учёные Одесского
аграрного
университета
отмечали высокую устойчивость
растений яровых ячменей (наблюдалось девять сортов), семена
которых обрабатывались по МВтехнологии. В то время, когда средняя урожайность ячменя в области
составила 8,3 центнера с гектара,
опытные посевы дали на 3-5 центнеров больше контроля.
Тем же летом в Одесском институте агропромышленного производства УААН выращиваемый
по микроволновой технологии горох дал прибавку урожая в сравнении с контролем более, чем на 50
процентов.

Суровая зима 2002-2003 годов
стала подлинным экзаменом, проверкой возможностей новой технологии в противостоянии со стихией.
Для озимых злаков это был черный
год: посевы погибли на огромных
площадях. Но там, где земледельцы
засевали поля семенами, обработанными по МВ-технологии,
озимые выстояли. Так, на Винницкой
сельскохозяйственной
ОПЫТНОЙ станции такие посевы
пшеницы сорта "Донецкая-48" дали
по 25 центнеров с гектара, в то время как контрольные посевы почти
полностью погибли.

Главное –
урожайность
В Селекционно-генетическом
институте УААН в опытах с озимой
пшеницей сорта «Фёдоровка» урожай растений из обработанных МВполем семян превысил контроль
на 33,7 %. В Одессе же, в опытах
специалистов местного Института
агропромышленного производства
урожай озимой мягкой пшеницы

Одна из особенностей микроволновой технологии – её способность ускорять процессы вегетации и созревания полевых
культур – позволяет осуществить
давнюю мечту земледельцев юга
страны: получать по два урожая
в год. Первый такой эксперимент
был поставлен в Одесской области в агрофирме "Ильичёвская
птицефабрика". Там в середине
июля, после уборки ярового ячменя, поле было засеяно семенами
скороспелого подсолнечника сорта "Эврика МЛ", предварительно
обработанными в микроволновой
установке. Заметим, что в условиях
Одесщины июльский посев подсолнечника – это нонсенс: подсолнечник в таких случаях не созревает и
не даёт урожая, что и подтвердилось на контрольном поле, засеянном необработанными семенами.
Между тем на опытном поле,
как показали фенологические наблюдения за посевами, всходы
появились на несколько дней
раньше, чем на контрольном участке, и в дальнейшем растения из
обработанных семян значительно
опережали в развитии растения из
контрольного посева. В первой декаде октября они созрели, и хозяйство собрало по 10 центнеров маслосемян с гектара. На контрольном
участке собирать было нечего.
Как доказали украинские учёные, в овощах и бахчевых культурах, выращенных с применением МВ-технологии, отмечается
повышенное содержание сухих веществ, аскорбиновой кислоты,
бета-каротина и других полезных
соединений. В то же время в них
в среднем в полтора раза ниже
содержание нитратов, радионуклидов, пестицидов и тяжёлых металлов. Подобная картина наблюдается и при выращивании злаков и
масличных культур.

Параллельно с лабораторными
и полевыми опытами в Южном филиале Отделения промышленной
радиоэлектроники
МАИ
велись
опытно-конструкторские разработки соответствующих технических
средств. Были разработаны конструкции микроволновых устройств
и комплексов по обработке семян, организован их выпуск; были
разработаны оптимальные режимы
обработки микроволновым полем
семян 58 сельскохозяйственных культур; была, наконец, доказана высокая
экономическая эффективность новой технологии: микроволновые
комплексы обычно окупаются на первом году их эксплуатации. Как мы
уже отмечали, инициаторами разработки микроволновой техники и
технологии для потребителей АПК
стали учёные и инженеры Южного
филиала Отделения промышленной
радиоэлектроники Международной
академии информатизации (президент, член-корреспондент МАИ
В.П.Тучный). Позже к работам по изучению влияния МВ-поля на семена
агрокультур и развитие растений
были привлечены специалисты 20
ведущих научно-исследовательских
институтов Украинской академии
аграрных наук. Значительный объём
работ был выполнен отделом биохимии Одесского НИИ глазных болезней им. академика В.П.Филатова
Академии
медицинских
наук
Украины, специалистами Одесского аграрного университета, ОАО
"Сортсемовощ" г.Одесса других
научно-исследовательских учреждений страны.
На базе исследований научных
учреждений и опыте практического применения МВ-технологии
были разработаны и утверждены
Министерством аграрной политики Украины, Украинской академией
аграрных наук и Южным филиалом
ОПР МАИ "Методические рекомендации "Технологія мікрохвильової обробки насіння сільськогосподарських культур", которые
стали юридическим документом,
регламентирующим
применение
МВ-технологии в аграрном производстве Украины. Таким образом,
сегодня ничто не препятствует
широкому внедрению этой перспективной технологии в сельскохозяйственное
производство
страны. Нельзя не отметить, что
украинскому земледельцу предлагается не просто многообещающая
научная идея и даже не венчурная разработка, результаты внедрения которой всегда связаны с
определённой долей риска, а проверенная практически в ряде агрохозяйств страны эффективная и
надёжная технология».
В заключение хотелось бы сообщить, что в январе нынешнего года
26 ведущих ученых – разработчиков
микроволновой технологии и техники была награждена почётными
грамотами Министерства агрополитики Украины.
Юрий Кармазин,
президент
Всеукраинской ассоциации
"За чистое земледелие и
экологическую безопасность",
академик МАИ,
народный депутат Украины
Шевченко А.М,
Вице-президент
Всеукраинской ассоциации
"За чистое земледелие и
экологическую безопасность",
академик УААН
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СВІТ КОМЕНТУЄ
ДОМОВЛЕНОСТІ
Янукович втратив
шанс стати
президентом цілої
України

У США приголомшені
угодами Медведєва –
Януковича
У політичному й експертному середовищі США приголомшені терміном, на який
продовжено базування Чорноморського флоту Росії на території України.
Про це заявив експерт центру
«За американський прогрес» Самуель Чарап, який спеціалізується
на вивченні України та Росії.
«Вражає термін договору
про продовження базування ЧФ
РФ на 25 років. Ніхто раніше не говорив про такі грандіозні терміни.
Якщо дивитися на стан Чорноморського флоту, то за цей час він
перестане існувати як боєздатний
підрозділ Військово-морських сил
РФ. Адже в планах Міністерства
оборони немає планів переозброєння або переоснащення Чорноморського флоту", – відзначив він.
На його думку, Росія таким чином може гарантувати, що Україну
не візьмуть в НАТО.
Водночас він зазначив, що у
Вашингтоні були готові до можливості досягнення такої домовленості.
"Були такі ознаки, що вестимуться переговори про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні. У цьому
мало хто сумнівався. Але нас приголомшує термін продовження
базування ЧФ РФ. І в цьому плані
дехто буде просто шокований
тривалістю терміну нової угоди", –
вважає Чарап.

Харківські угоди Медведєва
і Януковича стали справжньою
сенсацією навіть для українських
і російських правлячих еліт, бо
готувалися вони у глибокій таємниці, та й поспішно, і не доведені
до юридичної збалансованості. Тепер питання, чи зможе українська
опозиція заблокувати у Верховній
Раді ратифікацію угоди про продовження оренди бази для російського Чорноморського флоту
в Севастополі до 2042 року? Але,
на думку експертів, з юридичної
точки зору ці угоди не бездоганні
і можуть бути будь-коли скасовані
за сприятливої політичної ситуації
в українському парламенті. Більше того, Янукович створив собі
проблеми і зовсім іншого плану,
він посилив розкол України на Схід
і Захід і втратив шанс стати Президентом цілої України, адже обрала
його навіть не половина України.
А після цих угод у Харкові, від Януковича відвернеться навіть та частина виборців, котрі в останній
момент ризикнули проголосувати
за Партію регіонів. У майбутньому
така ситуація призведе до політичної нестабільності і величезних
передвиборчих проблем.

Відновлено вплив
Москви
Ця довгострокова домовленість за принципом "послуга
за послугу" багато в чому відновлює вплив Москви на Україну. Продовження оренди бази в Севастополі матиме наслідки для інших
колишніх республік СРСР. Під час
війни з Грузією Чорноморський
флот підтримував з моря російські
війська.

Незалежність
продали за газ
Росіяни за газ купили українську незалежність. Колишній український Президент Віктор Ющенко
сказав, що після харківських угод
«Україна перейшла до категорії
російських холопів». Атмосфера
у Києві довкола цієї угоди Януковича більше, аніж напружена, і очікується блокування українською
опозицією ратифікації цієї угоди
в парламенті України.

Ратифікація
угоди – серйозний
іспит
Продовження оренди бази
ВМФ РФ у Севастополі – це друга за поточний місяць зовнішньополітична перемога Москви
на пострадянському просторі.
Уклавши цю угоду, Янукович усунув джерело давніх непорозумінь
і кардинально змінив курс Ющенка. Спроба ратифікації угоди
в Раді стане першим серйозним
іспитом для правлячої коаліції
Януковича.

Сумнівні
домовленості
Нові відносини Києва з Москвою починаються з сумнівних
угод. Безпрецедентними назвав
домовленості сам Янукович. З ним
згодні й спостерігачі: на тему продовження терміну базування Чорноморського флоту в Криму впродовж декількох останніх років було
накладено суворе табу, та й сьогодні подібний крок вимагатиме
змін до конституції.

АКТУАЛЬНО!
МІСЦЕВА ВЛАДА І ПРОКУРАТУРА МАЮТЬ
ВІДПОВІСТИ ЗА РОЗБАЗАРЮВАННЯ
ЗЕМЛІ НАВКОЛО КИЄВА
«Дати правову оцінку діям керівництва державної адміністрації Київської області, діям і бездіяльності прокуратури Київської
області та природоохоронної Київської прокуратури» запропонував Голова Партії захисників Вітчизни, народний депутат Юрій
Кармазін під час затвердження у парламенті проекту постанови
про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів порушення посадовими особами державних
адміністрацій Київської області Конституції України і чинного законодавства України при наданні та переоформленні прав на земельні ділянки.
Слідча комісія виявила наступні системні порушення в діях посадових осіб державних адміністрацій Київської області: спроби відведення земельних ділянок за рахунок лісів; відведення земельних ділянок
Водного фонду; надання земельних ділянок у власність чи користування за відсутності необхідних документів; надання земельних ділянок
у власність чи користування з перевищенням норм, встановлених земельним законодавством. Результатом цих неправомірних дій є і нинішня екологічна катастрофа на Київському морі.
«Допущено мор риби, будівництво і забудова дамби, звуження русла Дніпра, яке призвело до страшних екологічних наслідків, – перерахував гріхи київської обласної влади Ю.Кармазін. – А може бути й гірше:
зараз люди будуть пити цю воду, з гнилої риби, зараз вона сюди дійде –
і ми всі відчуємо, що це таке».
Олена Радченко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
Якщо початок травня теплий,
то кінець буде холодний. І навпаки.
Коли в небі миготять і блискають зірки, то це прикмета,
що кілька днів буде ясно, сухо
і без дощу.
Блимання зірок – ознака погіршення погоди з посиленням вітру.
Мурахи, павуки чи бджоли виявляють велику активність –
погода буде доброю.
Якщо травневий дощ починається великими краплинами,
то він ненадовго.
За сухим травнем йде сухий
червень; якщо в травні багато
дощів, то їх обмаль буде у вересні (і навпаки).
Як травень з частими дощами,
то й літо буде мокре, але обмаль буде у вересні, і навпаки.
Весною літає багато павутиння – на спекотне літо.
Худоба пожадливо їсть траву,
коні форкають і хропуть – погода зіпсується.
Соковито пахтить м'ята – не-

6 ТРАВНЯ –
СВЯТО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ГЕОРГІЯ ПОБІДОНОСЦЯ, АБО СВЯТОГО ЮРІЯ

З

а переказами, він народився у Бейруті. Благочестиві батьки виховали сина у християнській вірі.
Вступивши на військову службу, Георгій виділявся своїм розумом, хоробрістю, фізичною силою,
військовою осанкою і красою. Досягши незабаром
звання тисячоначальника, св. Георгій став улюбленцем імператора Діоклетиана. Діоклетиан був талановитим правителем, але фанатичним прихильником
римських богів.
Почувши один раз на суді вирок про страту християн, св. Георгій пройнявся жалем до них. Він роздав
своє майно бідним, відпустив на волю рабів, з’явився
до Діоклетиана і, оголосивши себе християнином,
звинуватив його в жорстокості і несправедливості.
Після безрезультатних умовлянь відректися
від Христа імператор наказав піддати святого різним
тортурам. Він був кинутий у темницю, де його поклали

спиною на землю, ноги забили в колодки, а на груди
поклали важкий камінь. Але святий мужньо переносив
страждання і прославляв Господа. Тоді мучителі Георгія
били святого волячими жилами, колесували, кидали
в негашене вапно, змушували бігти в чоботях з гострими цвяхами всередині. Святий мученик все терпляче
переносив. Зрештою, імператор наказав відрубати мечем голову святому. Це сталося в Нікомідії у 303 році.
На іконах св. Георгій сидить на білому коні і вбиває
списом змія. У Бейруті в озері жив змій, який часто
пожирав людей. Для вгамування люті змія люди почали регулярно по жеребу віддавати йому на з’їдання
юнака чи дівчину. Коли в черговий раз звір став наближатися до своєї жертви – дочки правителя – раптом з’явився на білому коні світлий юнак, який списом
убив змія. Це був святий Георгій. Він припинив знищення людей у межах Бейрута і навернув до Христа
жителів тієї країни, які до цього були язичниками.
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вдовзі збереться на дощ.
Квіти пахнуть здалеку – на вітер.
Пізно зацвіла горобина – пізня й осінь.
Черемха цвіте перед останніми весняними приморозками.
Дуб раніше розпустить листя
від ясена – на сухе літо.
Як вода дуже шумить у горах –
буде погода.
Тиха й світла ніч без роси – наступного дня неодмінно занегодить.
Як місяць народився і водою
облився (вночі пройшов дощ),
то дощі надовго, коли ж молодик без опадів, то до тривалої
сухої погоди.
Збільшення вінців навколо
сонця й місяця віщують суху
та ясну травневу погоду.
Зеленуватий місяць – на дощ,
ясний – на погоду.
Коли хмарно й помірний вітер –
заморозки малоймовірні.
Якщо пір'їсті хмари вигинаються вузькою смугою, то невдовзі буде забивний дощ
з бурею.

13 ТРАВНЯ –
ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ

С

вято Вознесіння (Вшестя) відзначають на сороковий день після
Великодня, і воно завжди має
збігатися з четвергом. З цього приводу народне прислів’я
каже: «Не прийдеться в середу
Вшестя». Згідно з християнським
вченням після воскресіння Христа через сорок днів Бог забрав
його на Небо, хоч до цього Він
ходив по землі. Це останній день,
коли можна вітатися словами
«Христос воскрес!». Опісля Вшестя це вже заборонялося, бо у храмах ховають плащаницю.
На цю відзнаку люди випіка-

від 10.08.2001 р.
Видавець – Партія захисників Вітчизни.
За достовірність викладених фактів відповідає
автор.
За зміст реклами та оголошень відповідальність
несе рекламодавець.

ли обрядове печиво у формі драбинок, «щоб було по чому Ісусові
піднятися на небо». Такий ритуальний хлібець носили на могилки, щоб в останнє колективно
пом’янути померлих.
Крім печива, готували також пласкі млинці з пшоняного
борошна, у деяких місцях пекли паски і фарбували крашанки
на поминки.
Селяни в цей день обходили
свої посіви, качали на них крашанки, оскільки «на Вшестя вже починає викидати колос». До цього дня
намагалися повністю обсіятися,
бо через десять днів буде Трійця.

Рукописи не рецензуються і не повертаються.
Листування з читачами – на сторінках газети.
Адреса редакції: 01010 Київ, вул. Московська, 7.
Тел. 257-77-30, 251-11-71.
E-mail: roxy_ok@rambler.ru
Наклад – 100000 прим.

25.04.2010 1:05:03

