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ПРЕЗИДЕНТ — МОВЧИТЬ, КОАЛІЦІЯ — ТРЕМТИТЬ 
 
(стаття написана на замовленні і за підтримки Фонду розвитку ЗМІ в Україні. Думка 

автора може не співпадати із офіційною позицією уряду США) 

 
Пройшло 25 липня, тобто 60-денний термін, який виділяє закон на формування 

парламентської коаліції. Формально президент отримав право на розпуск парламенту. Хоча 
жодних ознак, що натякають на це, до цього моменту немає. Дотепер Віктор Ющенко 
відхрещувався від цієї задачі з багатьма невідомими. Він мовчить. Лев готується до стрибка? 
Однак президентське мовчання, яке дратує парламент, як на мене, це не вичікування моменту 
нападу, а лише ретельна витримка термінів розгляду кандидатури Януковича, які закінчуються 
третього серпня.   

А загалом колізія ситуації, що склалася, полягає в тому, що сформувати уряд Рада не 
зможе до тих пір, поки президент не внесе кандидатуру прем'єр-міністра, чого робити поки що 
не хоче. Слід вважати, що якби позиція Віктора Ющенка хоч би на 60% схилилася у бік 
прийняття кандидатури Януковича, він вніс би її ще 24 липня, напередодні часу "Ч". Але, 
очевидно, президент навмисно переступив межу, після чого в парламенті стали викопувати 
бойові сокири. Слід також думати, що впродовж найближчих семи днів Ющенко 
намагатиметься переконати Партію регіонів замінити головного претендента на прем'єрство 
(тобто Януковича) на більш нейтральну кандидатуру. З іншого боку, "регіонали" зроблять усе 
можливе, щоб обміняти посаду прем'єр-міністра на кілька ключових міністерських портфелів, 
які вони готові віддати пропрезидентському блоку "Наша Україна" в разі затвердження Віктора 
Януковича головою уряду. Інтрига. Вона завжди лоскоче нерви. Перевіряє витримку. Підігріває 
ілюзії. З одного боку - президент у повному виграші. А чому б і ні? Він позбавився своїх 
конкурентів - Тимошенко і Порошенка, а тепер упродовж десяти днів може ставити низку умов 
Януковичу.  

Скоріш за все, це будуть уточнюючі позиції стосовно євроінтеграції та ряд інших 
питань. З іншого боку, парламент занервував. У понеділок 244 із 450 депутатів вирішили не 
реагувати на можливий президентський розпуск Ради і продовжувати працювати. Відразу 
після вечірнього пленарного засідання до українців із 10-хвилинною промовою по 
Національному телебаченню звернувся спікер парламенту Олександр Мороз, який на всю 
країну оголосив про непокору Ради президентському рішенню. На думку Мороза, Президент 
не має права розпускати парламент. Представники "антикризової" коаліції, також повторюючи 
Мороза, заявляють, що у президента немає законних підстав для розпуску Ради: уряд Юрія 
Єханурова не був відправлений у відставку, а саме склав свої повноваження. Але якщо це 
відбудеться, тобто президент розпустить парламент, то його дії повністю законні, оскільки він 
гарант Конституції, а іншого найвищого конституційного органу просто немає (суддів 
Конституційного суду депутати обиратимуть у четвер).  

Що ж стосується потенційних перевиборів, то вони повинні відбутися в 60-денний 
термін після розпуску парламенту. Який розклад можливий у цьому випадку? Партія регіонів, 
ймовірно, змогла б збільшити кількість голосів, відданих за її список кандидатів у депутати. 
Комуністична партія навряд чи тепер уже здолає трьохвідсотковий бар'єр і тому явно не 
налаштована на перевибори. Блок "Наша Україна" замість отриманих у березні 14%, ймовірно, 
набере менше. Блок Юлії Тимошенко міг би зберегти свої показники і, в разі нової кампанії, 
навіть їх збільшити. Якщо ж перевиборів не буде, то країні можна чекати на появу різних 
гібридів. Наприклад, прем'єр - Янукович, 50% уряду - "Наша Україна" або прем'єр - 
"нашоукраїнець", 100% складу уряду - "регіони" і т.д. А поки що президент зберігає мовчання. 
Така його позиція дозволяє політичним опонентам у Верховній Раді робити вкрай провокаційні 
заяви. Так, у разі продовження функціонування нинішнього скликання Ради, БЮТ може 
оголосити "другий Майдан", а в разі відмови Ющенка призначити Януковича прем'єром, Партія 
регіонів погрожує самовільно (за допомогою соціалістів і комуністів) затвердити свого лідера 
на цій посаді. 
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