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Abstract. The article describes the President Yanukovych and his entourage’s
actions taken to establish control over the key branches of power in Ukraine. The
role of  the Donetsk  c lan’s  part icular  representat ives ,  mainly  Andri iKl iuev and
SerhiiLyovochkin, in implementing the authority concentration schemes, is explored.
The context of building up the floor-crossers coalition (officially named “Stability
and Reforms”) in 2010 is highlighted. The reasons for Donetsk clan choosing the
non-constitutional way of seizing control over the Parliament are explained, such as:
rate of  ac t ion,  low price o f  deput ies’  engagement ,  keeping up the ideological
confrontation faзade with Julia Tymoshenko’s Bloc and “Our Ukraine – People’s Self-
Defence” parliamentary alliance. MykolaAzarov’s cabinet (named March 11, 2010)
is analyzed, with specific influential groups identified within its composition, such as
Myko laAzarov’s ,  Andr i iKl iuev ’s ,  R inatAkhmetov ’sDmytroFir tash’s  and  Vic tor
Yanykovych’s clientele. The quotas of Litvin’s Block, Ukraine’s Communist Party and
Russian lobbies have been distinguished. The responsible assignments in security
ministries data has been generalized. The fact that Victor Yanukovych’s entourage
had established full actual control over top officials of the Prosecutor General’s Office
of Ukraine in the eve of the Presidential Elections 2010 decisive second ballot is
emphasized. The Prosecutor General’s Office, Security Service, Foreign Intelligence,
Border Police and National Security and Defense Council’s governing authorities
personnel has been analyzed. Specific attention has been paid to AndriiPortnov’s
role in implementing the judicial reform aimed at depriving the Ukrainian judiciary
of any independence, with the Presidential Office, namely AndriiPortnov, gaining the
decisive impact over its activities and preserving but formal procedures and formulas
from the relatively autonomous judiciary built under Victor Yushchenko. The facts of
placing pressure upon the judges voicing dissent over the reform have been revealed.
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ЗАХОПЛЕННЯ ОТОЧЕННЯМ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА ЗАКОНОДАВЧОЇ,
ВИКОНАВЧОЇ ТА СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (2010 – ПОЧАТОК 2011 рр.)

Анотація. Описано діяльність обраного Президентом України Віктора Януковича та
його оточення зі встановлення контролю над ключовими гілками влади в Україні. Розкрито
роль окремих представників донецького клану в реалізації схем концентрації повноважень,
у першу чергу Андрія Клюєва та Сергія Льовочкіна. Висвітлено обставини формування
коаліції “тушок” (офіційна назва – “Стабільність та реформи”) 2010 р. Зјясовано причини,
через які донецький клан віддав перевагу  неконституційному способу захоплення контролю
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над парламентом: невисока ціна залучення окремих депутатів, збереження видимості
ідеологічного протистояння з БЮТ та НУНС, швидкість створення. Проаналізовано склад
уряду Миколи Азарова, призначеного 11 березня 2010 р., виокремлено основні групи впливу
серед урядовців, зокрема  клієнтели Миколи Азарова, Андрія Клюєва, Ріната Ахметова,
Дмитра Фірташа та Віктора Януковича. Виокремлено квоти представників Блоку Литвина,
Комуністичної партії України та російських лобістів. Узагальнено інформацію про
призначення на ключові посади в силових структурах. Підкреслюються дані про фактичний
контроль оточення Віктора Януковича над керівництвом Генеральної прокуратури України
напередодні вирішального другого туру голосування на виборах Президента 2010 р.
Проаналізовано персональний склад керівництва Генеральної прокуратури, Служби безпеки,
Служби зовнішньої розвідки, Прикордонної служби, Ради національної безпеки та оборони.
Окрема увага звернена на діяльність Андрія Портнова з реалізації судової реформи, що
знищила незалежність української Феміди. Обґрунтовано, від відносної автономії судової
системи часів Віктора Ющенка залишилися лише формальні процедури та формулювання,
тоді як вирішальний вплив на неї отримала Адміністрація Президента України, зокрема
Андрій Портнов. Висвітлено факти тиску на суддів, незгодних з реформою.

Ключові слова: Віктор Янукович, донецький клан, Микола Азаров, Верховна Рада
України, кадрова політика, судова реформа.

Цитування. Денисенко В.І. Захоплення оточенням Віктора Януковича законодавчої,
виконавчої та судової влади в Україні (2010 – початок 2011 рр.) // Сумський історико-архівний
журнал. № XXXV. 2020. C.42-53. DOI: doi.org/10.21272/shaj.2020.i35.p.42

Переломним моментом у політичній кар’єрі Віктора Януковича стали вибори
Президента України 2010 р. Згідно з соціологічними опитуваннями кандидат від
донецького клану був фаворитом політичного змагання, випереджаючи головних
конкурентів: Юлію Тимошенко, Сергія Тігіпка та Арсенія Яценюка (Президентські вибори,
2009). За результатами першого туру 17 січня 2010 р. він здобув майже 8,7 млн. голосів
виборців (35,32%), а його головна опонентка – Ю. Тимошенко – 6,2 млн. (25,05%). У другому
турі розрив між ними скоротився, але це не мало значення для загального результату
волевиявлення українських громадян. За його підсумками Віктор Янукович зумів отримати
12,5 млн. голосів (48,95%). Спроби Юлії Тимошенко оскаржити власну поразку у Вищому
адміністративному суді України зазнали невдачі і не змогли змінити ситуацію. 25 лютого
2010 р. відбулася інавгурація. Віктор Янукович став четвертим Президентом України.

На думку дослідників, головними причинами поразки представників
“помаранчевого табору” на виборах 2010 р. стали:

1) наслідки світової економічної кризи 2008-2009 рр., які призвели до падіння
виробництва і рівня життя населення. У масовій свідомості дана ситуація конвертувалася
в персональну відповідальність діючої влади (Президента Віктора Ющенка та прем’єр-
міністра Юлії Тимошенко);

2) розчарування частини населення через відсутність ключових реформ протягом
2005-2009 рр.;

3) тривале політичне протистояння всередині «помаранчевих» сил, що сприймалося
як прояв хаосу та безвладдя;

4) мобілізація базового електорату у ключових для Партії регіонів областях.
5) заклик Віктора Ющенка голосувати “проти всіх”, який відтягнув значну кількість

виборців, які теоретично могли б підтримати Юлію Тимошенко.
Однак обсяг отриманих внаслідок перемоги на виборах повноважень навряд чи

міг задовольнити Віктора Януковича та інших представників “донецького клану”. Згідно
з положеннями політичної реформи 2004 р., в існуючій системі управління головні важелі
влади знаходилися в руках Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. Теоретично у
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віданні голови держави знаходилися питання зовнішньої політики та оборони, а також
керівництво головами державних адміністрацій. На практиці ж для призначення прем’єр-
міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ, голови Служби безпеки України,
голови Національного банку та генерального прокурора України було неможливим без
згоди парламентської коаліції (Про внесення змін, 2004). Президент міг ускладнити життя
уряду та парламенту, ветуючи подані на підпис законопроекти, але радикально впливати
на прийняття рішень без потужної власної фракції не міг. Справжня влада належала тій
політичній силі, що контролювала Верховну Раду України та уряд.

Тож головні зусилля команди Януковича одразу після перемоги на президентських
виборах 2010 р. були спрямованими на отримання контролю над парламентом. На той
момент продовжував працювати склад Верховної Ради шостого скликання, обраний на
позачергових виборах 2007 р. Найбільшими фракціями були представники Партії регіонів (175
місць з 450, 34,37% голосів виборців), Блок Юлії Тимошенко (156 місць, 30,72%), “Наша Україна –
Народна самооборона” (72 місця, 14,16%), Комуністична партія України (27 місць, 5,39%), Блок
Литвина (20 місць, 3,97%). Формально існувала коаліція «національного розвитку, стабільності
та порядку», створена БЮТ, НУНС та Блоком Литвина 17 грудня 2008 р., яка на початку
2010 р. існувала радше на папері, аніж у реальному житті (Угода, 2008).

На думку експертів аналітичного центру “Пента”, ще до перемоги Віктора Януковича
у парламенті склалася ситуативна коаліція з “регіоналів”, комуністів, членів фракції
Литвина та окремих депутатів БЮТ і НУНС. У публічній сфері лідери “донецьких” не
приховували, що працюють над створенням нової коаліції (Регіони, 2010). Регіоналами
розглядався варіант створення нової “широкої коаліції” з ПР, КПУ, Блоку Литвина та
НУНС (Фесенко та ін., 2010). Однак невдовзі перевага була віддана варіанту із залученням
окремих депутатів-“перебіжчиків”. Дана схема отримала у медіасфері влучну назву
“коаліція тушок”. Для Віктора Януковича вона мала низку переваг:

1) ціна створення – залучення окремих депутатів як заміна цілої фракції передбачало
можливість не ділитися ключовими сферами впливу в уряді, силових структурах та
парламенті. Для “тушок” вистачало лояльності з боку правлячої команди, окремих
лобістських поступок та неформального фінансування;

2) ідеологічне забарвлення – у новій коаліції домінували Партія регіонів та Компартія України.
Ключові ідеологічні антагоністи – БЮТ та НУНС – залишалися в опозиції, що сприяло збереженню
електорального ядра “регіоналів” – патерналістськи налаштованих виборців Півдня та Сходу
України. Також зберігалася можливість для подальшого використання протиставлення “біло-
блакитні” – “помаранчеві” у наступних політичних кампаніях;

3) швидкість отримання результату – нові коаліційні переговори з НУНС або ж
перевибори вимагали тривалого часу (щонайменше кілька місяців), протягом якого уряд
залишався би під контролем Юлії Тимошенко – ключового опонента нового Президента.
“Коаліція тушок” дозволяла максимально швидко отримати контроль над парламентом.

За даними журналістського розслідування Євгена Магди, головними архітекторами
схеми формування “коаліції тушок” був Андрій Клюєв (заступник голови Партії регіонів)
та Сергій Льовочкін (з 25 лютого 2010 р. голова Адміністрації Президента України)
(Магда, 2010). Значну роль у встановленні контролю регіоналів над парламентом зіграв
голова Верховної Ради та лідер однойменного блоку Володимир Литвин. Вже 26 лютого
2010 р. (наступного дня після інавгурації Віктора Януковича) він дав розлоге інтерв’ю
телеканалу “Рада”, у якому заявив, що оголосить про припинення існування існуючої
коаліції БЮТ, НУНС та Блок Литвина, якщо не буде подано 226 підписів народних
депутатів на її підтримку (Литвин, 2010).

Головною перепоною для реалізації цієї схеми мала стати позиція Конституційного
суду України. 17 вересня 2008 р. він уже розглядав подібне подання від народних депутатів
України і ухвалив рішення про те, що коаліція формується виключно парламентськими
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фракціями та не передбачає індивідуального членства (Рішення, 2008). Однак нова
верхівка заздалегідь розпочала підготовку до боротьби навколо Конституційного суду.
Найважливішим кроком у цьому стало внесення змін до щойно прийнятого регламенту
Верховної Ради України з можливістю індивідуального членства в коаліції. Ключовою
поправкою була можливість індивідуального членства в парламентській коаліції (Про
внесення зміни, 2010). Проти нього категорично виступали фракції НУНС та БЮТ. 9
березня 2010 р. закон про зміни до регламенту був схвалений парламентом, підписаний
головою Верховної Ради Володимиром Литвином та переданий на розгляд Президенту.

Віктор Янукович підписав закон про зміни до регламенту Верховної Ради увечері
10 березня 2010 р. Вже зранку 11 березня він був опублікований у офіційних виданнях
“Голос України” та “Урядовий кур’єр” і набув чинності. Буквально через годину у
Верховній Раді була представлена нова коаліція під назвою “Стабільність та реформи”.
До її складу увійшли 172 народні депутати від фракції Партії регіонів, 27 комуністів, 20
представників Блоку Литвина, 7 депутатів від БЮТ, 5 – від НУНС та 4 позафракційні
(Інна Богословська, Василь Кисельов, Ігор Рибаков, Тарас Чорновіл) (Повідомлення,
2010). Загальна чисельність нової коаліції склала 235 народних обранців.

Новостворена коаліція у перші години свого існування радикально змінила
виконавчу владу в країні. Уряд Юлії Тимошенко було відправлено у відставку. Новим
прем’єр-міністром став Микола Азаров, який представив власний Кабінет міністрів. На
нашу думку, при виборі кандидатури нового голови уряду Віктор Янукович та його
оточення керувалися наступною логікою. По-перше, їм потрібна була людина з достатнім
досвідом управління в економіці, яка добре знала механізми функціонування Кабінету
Міністрів і була здатна організувати його роботу. По-друге, Азаров мав тісні контакти з
Януковичем і успішний досвід співпраці в уряді протягом 2002-2005 та 2006-2007 рр.
Також важливим був вік нового очільника уряду та відсутність чітко виражених
президентських амбіцій (Руденко, 2010).

Новий Кабінет Міністрів уособлював компроміс між різними групами впливу всередині
донецького клану та їхніми партнерами по коаліції. Його аж ніяк не можна було назвати
командою Миколи Азарова, адже до орбіти новопризначеного прем’єр-міністра належала
вкрай невелика група урядовців. Міністра фінансів Федора Ярошенка поєднувала з Миколою
Азаровим спільна робота у Державній податковій адміністрації України наприкінці 1990-х –
початку 2000-х років. Зіновій Митник, призначений міністром охорони здоров’я несподівано
для більшості політичного істеблішменту України, був рекомендований особисто головою
уряду. З певною умовністю до близьких Миколі Азарову людей можна віднести й віце-
прем’єр-міністра з гуманітарних питань Володимира Семиноженка. Під час ребрендингу
Партії регіонів на початку 2000-х рр. він виступав як тимчасовий очільник партії, отримавши
цю посаду від майбутнього голови уряду. Також до близьких людей нового керівника уряду,
на нашу думку, можна віднести Анатолія Толстоухова, який протягом 2002-2005 та 2006-
2007 рр. допомагав Миколі Азарову організовувати роботу Кабміну. Хоча, насправді, у
Толстоухова були хороші відносини також і з самим Януковичем, який не міг не запам’ятати
позицію Толстоухова під час Помаранчевої революції, коли він останнім залишив приміщення
уряду і був єдиним міністром, який в той час приходив в будинок на вулиці Грушевського 12.
Також у 2004 р. він підписав до друку макет газети “Урядовий кур’єр” №226, у якому
оголошувалася перемога Віктора Януковича на президентських виборах. Наступного року
прокуратура порушила кримінальну справу проти нього, звинувативши у перевищенні
службових повноважень (Міністр, 2005).

Окрема група в урядових кабінетах сформувалася навколо постаті Андрія Клюєва.
За джерелами політолога Тараса Березовця, останній виступав одним з ключових
комунікаторів у Партії регіонів та був одним з архітекторів нової парламентської коаліції
(Політекономія, 2014). Цей внесок був винагороджений посадою першого віце-прем’єр-
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міністра з широкою сферою повноважень і, відповідно, значними можливостями для
лобіювання власних інтересів (Про визначення питань, 2010). Віце-премјєром з питань
силових структур став Володимир Сівкович – колишній співробітник КДБ та СБУ, якого у
експертному середовищі неодноразово пов’язували з Андрієм Клюєвим (Кошкіна, 2015:
15). Міністром надзвичайних ситуацій був призначений Нестор Шуфрич, який публічно
визнавав тісний зв’язок з братами Клюєвими і активно конфліктував з їхніми опонентами
(Чивокуня, 2009; Инна Богословская, 2013). Також до “обойми” нового першого віце-премјєра
можна було віднести міністра вугільної промисловості Юрія Ященка, який у 1990-х працював
у Донецькій обласній раді та обласній державній адміністрації разом із Клюєвим-старшим.

Близькими до найбагатшої людини України – Ріната Ахметова – дослідники
називали Бориса Колеснікова, Равіля Сафіулліна та Дмитра Колеснікова. Борис Колесніков
– співвласник разом із Ахметовим ТОВ “Восток Проджект” (ТОВ, 2019) – отримав посаду
віце-прем’єра з питань інфраструктури з опікою над підготовкою до Євро-2012, екологією,
Антимонопольним комітетом та Фондом державного майна. Усі ці сфери були вкрай цікавими
для бізнес-інтересів фінансово-промислової групи “Систем Кепітал Менеджмент”. Його тезко
Дмитро Колєсніков обійняв посаду міністра промислової політики. Згідно з офіційною
біографією, він більше 10 років пропрацював на підприємствах Центрального та Північного
гірничо-збагачувального комбінатів, які контролювалися СКМ (Колесников, 2020). Також
тісний контакт з Рінатом Ахметовим підтримував новопризначений міністр молоді та
спорту Равіль Сафіуллін, який з середини 1990-х був першим віце-президентом
футбольного клубу “Шахтар” (Сафіуллін, 2020).

Спільним знаменником для частини урядовців були тісні зв’язки з впливовим
українським олігархом Дмитром Фірташем та його бізнес-імперією. Найбільш вагомий
пост – міністр палива та енергетики – отримав кум та близький друг останнього Юрій
Бойко (Найем, 2007). Міністерство праці та соціальної політики очолив “литвинівець”
Василь Надрага, повјязаний з Фірташем та Бойком спільною роботою у Федерації
роботодавців України (Надрага, 2020).

Власне представництво в уряді отримав Віктор Янукович. Його найближче
оточення отримало в медіа та публіцистичній сфері 2010-х рр. назву “Сім’я”, адже
формувалося навколо постаті самого четвертого Президента України та його старшого сина
Олександра. Віце-прем’єр-міністром з питань аграрної політики став Віктор Слаута –
багаторічний заступник Віктора Януковича під час роботи у Донецькій обласній державній
адміністрації. Міністерство юстиції отримав Олександр Лавринович, який протягом 2000-х
рр. став доволі близькою людиною до Януковича та розглядався як одна з головних кандидатур
на посаду голови Адміністрації Президента України (Джерело, 2010). Його місце першого
заступника голови Верховної Ради України обійняв комуніст Адам Мартинюк. Старий
знайомий ще з часів роботи на підприємстві “Орджонікідзевугілля”, бізнес-партнер та кум
новообраного Президента Микола Присяжнюк став міністром аграрної політики та
продовольства. Михайло Кулиняк – близький знайомий особистого «завгоспа» Януковича
Миколи Демянка – посів місце міністра культури та туризму.

Частка урядових крісел відійшла партнерам «регіоналів» по новій парламентській коаліції.
Найбільше отримали однопартійці Володимира Литвина. Віктор Бойко – колишній голова
Державного комітету України з державного матеріального резерву – очолив Міністерство
охорони навколишнього природного середовища, що давало можливість контролювати
видачу ліцензій для розробки надр (Наєм, Лещенко, 2010). Новим міністром транспорту та
зв’язку став Костянтин Єфименко, якого вважали близькою людиною до основного спонсору
“литвинівців” олігарха Василя Хмельницького (Наєм, Лещенко, 2010). До квоти Блоку
Литвина належала і посада вже згаданого Василя Надраги з оточення Дмитра Фірташа.

Сергій Тігіпко – лідер партії “Сильна Україна” та третій за популярністю кандидат у
Президенти України на виборах 2010 р. – став віце-премјєр-міністром з економічних
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питань. На думку аналітика Володимира Фесенка, головними мотивами його
призначення були іміджеві та лобістські міркування (Солонина, 2010). Тобто, уряд Миколи
Азарова отримував політика з образом реформатора, що також надавало сигнал для
великого бізнесу про врівноваження консервативних ідей прем’єр-міністра більш
ліберальним віце-прем’єром. На нашу думку, не можна нехтувати й політичними
мотивами цього призначення. Залучення популярного “нового обличчя” до владної
вертикалі Януковича додавало їй кілька відсотків прихильників та нівелювало
перспективи самого Тігіпка перетворитися на альтернативну політичну силу.

Квота комуністів в урядів виявилася вкрай низькою. Близькою до них людиною
можна було вважати лише нового міністра економіки Василя Цушка, який тривалий час
пропрацював у Соціалістичній партії України (Наєм, Лещенко, 2010). Головним їхнім
активом стала посада голови Державної митної служби України, яку обійняв Ігор
Калєтнік – син відомого вінницького “регіонала” Григорія Калєтніка.

Луганський клан в особі організатора сепаратистського зјїзду у Сєвєродонецьку
Віктора Тихонова отримав посаду віце-премјєра з регіональної політики. Це цілком
відображало статус луганчан як сателітів донецького клану (Наєм, Лещенко, 2010).

Група урядовців не мала вагомих патронів серед керівників донецького клану.
Водночас їхнє призначення лобіював російський політичний істеблішмент. Він був
зацікавлений, насамперед, у контролі над гуманітарною та оборонною сферами, що
відкривало йому можливості для розширення впливу всередині України. Відтак, міністром
освіти та науки стає токсичний Дмитро Табачник, відомий ксенофобськими заявами
щодо Західної України та приниженням української мови. Попри відсутність міцних
позицій серед донецьких, ба навіть відверті конфлікти з окремими впливовими
регіоналами на зразок Бориса Колеснікова, він зберігав свої позиції в уряді та миттєво
перетворився на подразника для гуманітарної інтелігенції, студентства та громадянського
суспільства. Міністром оборони України був призначений Михайло Єжель – колишній
командуючий Військово-морськими силами України, який мав досвід налагодження
стосунків з росіянами (Наєм, Лещенко, 2010).

За версією народного депутата України Володимира Стретовича, Костянтина
Грищенка як нового міністра закордонних справ теж підтримували в Кремлі, хоча від початку
розглядалися інші кандидатури на цей пост (Стретович, 2012). Костянтин Грищенко –
професійний дипломат, який дуже тісно був пов’язаний з групою Льовочкіна-Фірташа. Попри
публічну позицію самого К. Грищенка, який виступав проти вступу України до Єдиного
економічного простору з Росією, нейтрально ставився до членства в НАТО та різко виступав
проти тверджень про росіян та українців як один народ (Грищенко, 2009), його можна
охарактеризувати, як поміркованого проросійського дипломата. А саме призначення
Грищенка міністром відбулося внаслідок позитивного досвіду співпраці з Януковичем
та Азаровим протягом 2003-2005 рр. та при мовчазній згоді Кремля.

Схожі мотиви – спільна робота з Януковичем та Азаровим у Кабінеті міністрів
України – ймовірно мали місце і у випадках призначення інших урядовців. Це, перш за
все, Володимир Яцуба – людина, близька до колишнього Президента Леоніда Кучми.
Він повернувся на посаду, яку займав в уряді Віктора Януковича 2006-2007 рр. Олександр
Попов – новопризначений міністр житлово-комунального господарства – протягом
березня-грудня 2007 р. також працював в другому уряді Януковича, знайшовши спільну
мову з головою Кабміну та його першим заступником (Наєм, Лещенко, 2010).

Легалізувати схему з коаліцією «тушок» мало звернення до Конституційного суду
групи з 68 народних депутатів з фракції Партії регіонів. У поданні вони просили дати
оцінку “щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України,
частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих
народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських
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фракцій у Верховній Раді України” (Рішення, 2010). 6 квітня 2010 р. Конституційний суд
визнав новий порядок формування коаліції відповідним Конституції України.

Не меншу увагу нова влада приділила захопленню керівництва в силових структурах
та правоохоронній сфері. На момент інавгурації Віктора Януковича донецький клан вже
фактично контролював Генеральну прокуратуру. Її очільник Олександр Медведько побудував
власну кар’єру на посадах у прокуратурах Донецької та Луганської областей протягом 1980-
2002 рр. Без сумніву, він був добре знайомий з оточенням Януковича, хоча й не був особисто
близьким з останнім. Про готовність співпрацювати з «регіоналами» у випадку їхньої
перемоги засвідчила прес-конференція генерального прокурора напередодні другого туру
президентських виборів 2010 р. Він озвучив вигідні для донецького кандидата тези: про
законність володіння маєтком “Межигір’я” та про несправедливе засудження в 1967 і 1970
рр. (Медведько, 2010; Генпрокуратура, 2010). Заступниками генерального прокурора вже
працювали близькі до “регіоналів” Віктор Пшонка та Ренат Кузьмін. Така конфігурація була
тимчасово прийнятною для новообраного Президента, про що свідчила відсутність
радикальних кадрових змін у прокуратурі протягом перших місяців 2010 р. Водночас вже
влітку 2010 р. оточення Януковича починає посилювати свій вплив у Генеральній
прокуратурі. Ренат Кузьмін стає куратором Управління з розслідування особливо важливих
справ Генпрокуратури, отримавши контроль над ключовими кримінальними справами. 4
листопада 2010 р. Олександр Медведько залишає посаду генерального прокурора, а на його
місце призначають Віктора Пшонку – близьку до Януковича людину (В Україні, 2010).

Анатолій Могильов, близький до Василя Джарти та Рената Кузьміна, став міністр
міністром внутрішніх справ (Наєм, Лещенко, 2010). Його призначенню сприяли широка
мережа зв’язків серед макіївської групи “регіоналів” та досвід роботи на керівних посадах
в українській міліції.

Головою Служби безпеки України 11 березня 2010 р. був призначений Валерій
Хорошковський. Він мав тривалі партнерські відносини з групою “РосУкрЕнерго” та її
лідером Дмитром Фірташем. Їх об’єднували як спільне управління телеканалом “Інтер”,
так і лобіювання газового бізнесу (Найєм, Лещенко, 2008). Сам Хорошковський публічно
заперечував приналежність до цієї фінансово-промислової групи, хоча й визнавав хороші
особисті стосунки з Фірташем (Хорошковський, 2013).

Служба зовнішньої розвідки отримала нового керівника з “правильною пропискою”
18 червня 2010 р. ним став уродженець м. Сватове Луганської області Григорій Ілляшов
(Про призначення, 2010). З кінця 1980-х по 2005 рр. він зробив кар’єру в органах КДБ
та СБУ, дійшовши до посади голови Луганського управління СБУ. У 2006 р. був обраний
народним депутатом від Партії регіонів. Його призначенню головою української розвідки
сприяли родинні зв’язки з Оленою Лукаш – на той момент першим заступником голови
Адміністрації Президента України та представником Януковича в Конституційному суді.

Прикордонна служба залишилася під керівництвом Миколи Литвина, який
очолював її з 2001 р. та був братом Володимира Литвина – партнера “донецьких” по
новоствореній коаліції (Литвин, 2015).

Посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони з 2007 р. продовжувала
посідати Раїса Богатирьова, людина близька до Ріната Ахметова (Ахметов, 2020). За великим
рахунком, на той момент посада секретаря РНБО була номінальною і малозначимою.

Система судочинства у 2010 р. залишалася автономною від виконавчої влади.
Спроби попереднього Президента Віктора Ющенка посилити контроль над нею зазнали
невдачі, зокрема через опір у парламенті. Для оточення Віктора Януковича посилення
свого впливу на суддівський корпус стало одним з ключових пріоритетів. Вже 2 березня
2010 р. новообраний Президент провів зустріч з головами Конституційного, Верховного
та Вищого господарського судів, на якій ініціював створення робочої групи з проведення
суддівської реформи (Янукович, 2010). 24 березня вона була створена на чолі з міністром
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юстиції Олександром Лавриновичем у складі 26 суддів, 15 представників вищих
юридичних навчальних закладів, 5 народних депутатів та 5 представників юридичних
громадських організацій. Генераторами ключових ідей судової реформи експерти
називали Сергія Ківалова та Андрія Портнова (Судова реформа, 2013: 19). Самі члени
робочої групи визнавали, що вони слугували лише для легалізації вже розробленого
проекту, створеного в стінах Адміністрації Президента України, і не мали реального
впливу на зміст судової реформи (Козюбра, 2012).

20 травня 2010 р. робоча група представила законопроект “Про судоустрій та статус
суддів”, текст якого викликав полярні реакції у суспільстві. Згідно із запевненнями влади,
судова реформа мала наблизити українську Феміду до міжнародних стандартів, спростити
доступ до правосуддя, підвищити статус суддів у суспільстві та гарантувати їх
незалежність (Портнов, 2010). Однак на думку більшості експертів та суддів, головною
метою нового законопроекту було підпорядкування усієї судової системи президентській
вертикалі, що давало останній колосальні можливості для зловживання владою. Новації
реформи змінювали баланси всередині системи правосуддя:

1) фактично нівелювалася роль Верховного суду України – найменш лояльного до
новообраного Президента;

2) створювався Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних
справ (ВССУ), не передбачений Конституцією і з величезними повноваженнями;

3) зросли повноваження підконтрольної “регіоналам” Вищої ради юстиції, що
отримала можливість призначати окремі категорії суддів;

4) змінилися принципи формування органів суддівського самоврядування, зокрема
з’їзду суддів та Ради суддів України, що робило їх залежними від виконавчої влади;

5) оновлювалися принципи добору суддів, згідно з якими ліквідовувалися
територіальні кваліфікаційні комісії, а їх повноваження передавалися до центру – Вищій
кваліфікаційній комісії суддів України.

Василь Онопенко (вважався людиною Юлії Тимошенко) – голова Верховного суду
України 2006-2011 рр. – чітко вказав на головні наміри ініціаторів судової реформи:
“Взагалі, ті, хто закладає в судову реформу політико-бізнесову ідеологію, прагнуть одного
– під її виглядом знайти спосіб керувати судами ззовні. Для цього їм потрібно: ліквідувати
ВСУ, який на сьогодні є найбільш незалежним, об’єктивним і компетентним судовим
органом у державі; взяти суди під контроль через призначення голів судів; “приручити”
незалежну РСУ, яка у відстоюванні інтересів правосуддя займає принципову позицію.
Оце і вся їхня реформа!” (Голова ВСУ, 2010).

Придушення незадоволення серед суддівського корпусу відбувалося репресивними
методами. 13 травня 2010 р. набув чинності закон України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження” (Про
внесення змін, 2010). Він надав Вищій раді юстиції широкі повноваження для контролю
діяльності суддів (наприклад, отримання копії ще незавершеної судової справи, штрафи за
ненадання інформації) та можливість звільняти суддів за вкрай розмитими підставами.
Венеціанська комісія оприлюднила свій висновок щодо цього закону 18 жовтня 2010 р. і
однозначно вказала на підрив незалежності судів, їх політизацію та відсутність гарантій захисту
для суддів (Спільний висновок, 2010). Протягом 2010-2011 рр. на основі положень даного
закону відбулося звільнення ряду суддів, які перебували у конфлікті з Андрієм Портновим та
Сергієм Ківаловим: суддів Окружного адміністративного суду м. Києва Олега Бачуна та
Петра Ковзеля, судді Шевченківського районного суду м. Києва Кирила Кормушина, судді
Київського апеляційного адміністративного суду Ігоря Бараненка, судді Верховного суду
Олександра Волкова та інших (Розумовський, 2017). На доньку та зятя головного опонента
та критика реформи голови Верховного суду Василя Онопенка завели кримінальні справи (ГПУ,
2011), які були закриті в обмін на його відмову від посади (Корнійчука амністували, 2011).
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Як наслідок, судова система України опинилася під контролем оточення Віктора
Януковича. Від її відносної незалежності часів Віктора Ющенка залишилися лише
формальні процедури та формулювання, тоді як вирішальний вплив на неї отримала
Адміністрація Президента України, зокрема Андрій Портнов.

Отже, протягом лютого-травня 2010 р. Віктор Янукович та його оточення зуміли
захопити контроль над законодавчою, виконавчою та судовою владою. За допомогою
маніпуляцій з регламентом Верховної Ради їм вдалося оперативно створити нову коаліцію
“Стабільність та реформи” із залученням депутатів-“перебіжчиків”. Нова більшість відправила
у відставку Юлію Тимошенко та затвердила уряд Миколи Азарова. Аналіз призначень показує,
що нова вертикаль формувалася за квотним принципом і була по суті розподілом сфер впливу
між головними групами всередині “регіоналів”. Важливу роль у формуванні нової системи
управління відіграла судова реформа 2010 р., яка зруйнувала баланс між гілками влади
та створила передумови для авторитарного повороту.
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