
"Регіонали" влаштували в Україні "наждачну" революцію

Копіюючи «оксамитову» революцію Кучми 2000 року, влада майже догралася до
перевороту 

Парламент засідає поза стінами Верховної Ради вперше з 2000 року. Тоді, нагадаємо,
239 депутатів зібралися в Українському домі й проголосували за відставку спікера
Верховної Ради Олександра Ткаченка і його першого заступника Адама Мартинюка.
Виїзд парламенту на Європейську площу дозволив тодішньому президентові Леоніду
Кучмі позбавитися від лівих у керівництві головного законодавчого органу. Комуністи
тоді змирилися.Пізніше вже повністю підконтрольний Кучмі парламент повернувся назад
у будівлю «під куполом». Але через 13 років провладній більшості повертатися вже
нікуди... 

Як пишуть «Коментарі», «регіоналам» не вдасться зробити кальку з Кучми з кількох
причин. У Кучми була реальна більшість на основі центристів і правих, на яку спирався
Кабмін Ющенка. У Януковича  немає реальної більшості, на яку міг би спертися Кабмін
Азарова. Замість цього за Азаровим, окрім «регіоналів», тільки ненадійні попутники з
КПУ, позафракційних і «тушок». На відміну від Януковича, Кучма в 2000 році тільки що
обрався на другий строк, а Віктор Федорович тільки входить у таку кампанію, що не
додає стабільності його системі. Навіть місце зборів «охвістя» парламенту Рибака
символічне – Банкова, а не Український дім. 

Може здатися, що разом із переїздом Партії регіонів і КПУ на Банкову, ближче до
Президента, влада нібито позбавилася від опозиційного баласту, який так сильно
«заважав їм жити». Але фактично «регіонали» ганебно втекли з поля бою. Визнавши, що
реальної більшості у них немає. А те, що в залі одного з парламентських комітетів немає і
двохсот осіб, остаточно свідчить про те, що влада вирішила завершити гру в демократію і
парламентаризм. Заяви різних експертів про те, що, мовляв, «регіонали» не порушували
регламенту, виглядають, швидше, як остання спроба влади зберегти хоч якесь обличчя
перед власним народом і Заходом. 

Стає зрозуміло і те, що розрядка парламентської кризи у вигляді проведення
дострокових виборів не буде здійснена. Ні за змішаною системою, ні навіть за
мажоритарною. І справа тут зовсім не в грошах, рясно витрачених «регіоналами» на
осінніх парламентських виборах. Результати перевиборів можуть бути найнесподіваніші і
найнеприємніші для влади. А, як показала практика, якщо влада не впевнена в перемозі,
як, наприклад, із виборами в столиці, то ніяких виборів не буде. До того ж, тимчасові
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союзники Партії регіонів – комуністи – навряд чи рубатимуть сук, на якому вони досить
привільно сидять. Комуністи чудово розуміють, що ніхто їм не дасть пройти до
парламенту. На останніх парламентських виборах на мажоритарних округах «регіонали»
вказали КПУ на її місце, не віддавши їй жодного округу.

Якщо ж говорити про «ефективність» роботи цього «огризка» парламенту на Банковій
під керівництвом Володимира Рибака, то тут існує ціла низка ризиків. Партія регіонів
позбавлена будь-якої можливості голосувати за так звані євроінтеграційні
законопроекти. І знову-таки, через відсутність реальної більшості – комуністи за ці
документи голосувати не будуть.

Головна ж проблема влади полягає в реальній можливості розколу України. У трьох
областях, підконтрольних опозиції – Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській (та
й низці інших, де сильна опозиція), – прийняті парламентом Рибака рішення, очевидно,
просто не будуть визнані законними.

У влади залишається два шляхи. Перший - піти і домовлятися з опозицією. Але в те, що
«регіонали» підуть цією дорогою, віриться насилу. Другий – продовжувати повзучий
«переворот»: таки провести Всеукраїнський референдум  і на ньому, за прикладом
Кучми, обрізати повноваження ВР. Потім - саморозпуститися і вибрати по мажоритарці
слухняний «обрізаний» до 300 депутатів парламент, який контролюватиме Сенат. А далі
білоруський сценарій. Чи доб´ється успіху влада на цьому шляху, багато в чому
залежатиме від рішучості опозиції і активності українців. 

Дмитро Качура 

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.  
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