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Друковані видання 

Розпочався офіційний візит Голови Верховної Ради Володимира Рибака до 
Канади  
«Голос України» 

Учора Голова Верховної Ради України Володимир Рибак на чолі парламентської 
делегації прибув з офіційним візитом до Канади. 

Як уже повідомлялося, програмою візиту передбачено зустріч Володимира Рибака з 
Генерал-губернатором Канади Девідом Джонстоном.  

В. Рибак також проведе низку зустрічей у парламенті Канади — зі Спікером Палати 

громад Канади Ендрю Шіром, Спікером Сенату парламенту Канади Ноелєм Кінселлою, лідером 

офіційної опозиції у парламенті Канади, керівником Нової демократичної партії Томасом 

Малкером. 

У рамках офіційного візиту Голова Верховної Ради України зустрінеться з мером 

столиці Канади — міста Оттава Джоном Ватсоном, міністром з питань імміграції та 

громадянства Канади Крісом Александером. 

Українська парламентська делегація також візьме участь у церемонії покладання квітів 

до пам’ятника Т. Г. Шевченка та до монумента вшанування пам’яті канадців, які загинули під 

час воєнних дій. 

Прес-служба Верховної Ради України 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=307165  

Владимир Рыбак: «Никакого Таможенного союза, только Европа»  
"Факты и комментарии 

Украинские власти вопрос вступления нашей страны в Таможенный союз на 

сегодняшний день не рассматривают. Об этом заявил Глава Верховной Рады Владимир Рыбак. 

«Вопрос Таможенного союза, вступления в Таможенный союз Украина на сегодняшний 

день не рассматривает», — сказал он. 

Он отмечает, что главный курс нашей страны остается неизменным — это 

евроинтеграция, и утверждает, что «домашнее задание перед Евросоюзом Украина выполнила». 

«Остаемся с тем, что нам нужно все сделать, чтобы Украина, которая есть и живет в 

Европе, чтобы у нее были европейские стандарты, и чтобы мы все сделали, чтобы мы были в 

европейской семье», — заявил спикер. 

При этом он признал, что главной причиной приостановки подписания Соглашения об 

ассоциации является неурегулирование экономических вопросов с Россией и странами СНГ. 

«Мы приостановили подписание соглашения, и нам нужно рассмотреть экономические 

отношения с Россией и странами СНГ», — отметил Рыбак. 

Напомним, 21 ноября Кабмине министров Украины решил заморозить процесс 

евроинтеграции Украины. При этом украинские власти отмечали, что сделано это из-за 

экономических проблем с Россией, а также нежелания Евросоюза компенсировать нашей 

стране потери. 

http://fakty.ua/172786-vladimir-rybak-nikakogo-tamozhennogo-soyuza-tolko-evropa  
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Собрались с документами  
Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Отсутствие Владимира Рыбака на своем рабочем месте ставит под угрозу проведение 

внеочередной сессии до саммита в Вильнюсе. 

Вчера представители оппозиции зарегистрировали в парламенте проект постановления 

об отставке правительства Николая Азарова "в связи с предательством интересов украинского 

народа". Авторы документа рассчитывают, что этот проект и ряд евроинтеграционных 

законопроектов будут рассмотрены в среду на внеочередной сессии. Как выяснил "Ъ", 

Председатель Верховной рады Владимир Рыбак не намерен созывать внеочередное заседание. 

На этот случай оппозиция собирается провести в Раде "торжественное собрание". 

Проект постановления об ответственности правительства зарегистрировали в Верховной 

Раде главы трех оппозиционных фракций — Арсений Яценюк ("Батькивщина"), Виталий 

Кличко (УДАР) и Олег Тягныбок ("Свобода"). "В связи с грубым нарушением закона об 

основах внутренней и внешней политики действия правительства содержат признаки 

предательства интересов украинского народа и влекут за собой выражение недоверия Кабинету 

министров",— говорится в документе, копия которого вчера была обнародована на сайте 

партии "Свобода".  

В оппозиции объяснили, что инициатива об отставке Кабмина возникла в ответ на его 

отказ продолжить работу по подготовке подписания соглашения об ассоциации с ЕС (см "Ъ" от 

22 ноября). "Таким образом правительство предало надежды украинского народа на 

ассоциацию с ЕС",— уверены авторы документа.  

Напомним, требование об отставке правительства содержится в резолюции, принятой 24 

ноября на митинге в поддержку европейской интеграции (см. вчерашний "Ъ"). Этот вопрос 

входит в число четырех документов, которые представители оппозиции требуют рассмотреть 

на внеочередной сессии парламента 27 ноября, за день до начала саммита Восточного 

партнерства в Вильнюсе. Соответствующее обращение к председателю Верховной рады 

Владимиру Рыбаку в воскресенье направили главы трех оппозиционных фракций.  

Помимо отставки Кабмина, в меньшинстве хотят принять законы о прокуратуре, о 

лечении осужденных за границей и о преодолении последствий выборочного правосудия. 

Последние два документа направлены на решение проблемы Юлии Тимошенко. "Во вторник 

истекает последний срок, когда руководство Верховной рады может принять решение о созыве 

сессии. Владимиру Рыбаку было подано обращение лидеров трех фракций о созыве 

внеочередной сессии. 28 ноября начинается саммит в Вильнюсе, так что соответствующие 

законопроекты, если у власти есть политическая воля, необходимо принять 27 ноября",— 

заявил "Ъ" народный депутат Павел Петренко ("Батькивщина"), не уточнив, сколько подписей 

народных депутатов подано в поддержку внеочередного заседания.  

Следует отметить, что для созыва внеочередной сессии недостаточно инициативы 

лидеров фракций. Согласно регламенту Рады и ст. 83 Конституции, внеочередная сессия 

созывается главой ВР по инициативе не менее 150 народных депутатов. Объявление о 

внеплановом заседании с указанием повестки дня публикуется в парламентской газете "Голос 

Украины" не позже, чем за три дня до его проведения,— этот срок истек еще в воскресенье.  

В Аппарате Верховной Рады заверили "Ъ", что документов о созыве сессии у них пока 

нет. "Есть устные заявления лидеров фракций, но такого рода обращения подаются на имя 

председателя Верховной рады и в аппарат еще не передавались. Помимо этого, Владимир 

Рыбак уехал с визитом в Канаду и вернется утром 27 ноября. Тогда мы и узнаем, что поступило 

на его имя,— это произойдет точно не раньше среды",— сообщил "Ъ" один из руководителей 

информационного управления Аппарата ВР.  

В Партии регионов назвали необоснованными требования оппозиции. "Проект 
постановления об ответственности Кабинета министров с юридической точки зрения — полная 

ерунда — решение правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации было 

принято коллегиально, а у нас не может быть ответственности за коллегиальные решения. 

Кроме того, у оппозиции нет голосов",— заявил "Ъ" народный депутат Николай Левченко 
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(Партия регионов). Он добавил, что принятие евроинтеграционных законопроектов 

"заблокировала сама оппозиция". "Зачем в таком случае оппозиции надо было вносить не 

согласованные с Партией регионов законопроекты о лечении заключенных за границей? Чтобы 

провалить их! Лидеры оппозиционных фракций не хотят освобождения Юлии Тимошенко",— 

уверен господин Левченко.  

На случай отказа Владимира Рыбака созвать внеочередное заседание Рады в оппозиции 

подготовили запасной вариант. "Я сейчас лечу в Киев. Если спикер не вернется из 
командировки, я распишу документы о проведении внеочередной сессии на регламентный 

комитет. Если подписей и депутатов будет достаточно, то думаю, в среду можно будет 

провести заседание. В противном случае в Раде будет проходить торжественное собрание 

фракций оппозиции",— рассказал "Ъ" вице-спикер Руслан Кошулинский.  

http://www.kommersant.ua/doc/2352646  

Голос Євромайдану  
Анна Щепа Дмитро, Лиховій, Леся Шовкун, "Україна молода" 

Через дев’ять років після історичного 2004–го в центрі Києва знову відбувається явище, 

яке можна назвати звучним словом «Майдан». Нині трохи інші історичні умови, зате ті самі 
календарні дні й майже така сама погода. Явища і схожі, і відмінні водночас. У людей, по суті, 
так само «накипіло», однак при цьому вони стоять не за перемогу конкретного кандидата, а за 

ідею. У даному випадку — за Європу, євроінтеграцію, асоціацію з ЄС. Нехай для багатьох ці 
поняття, так само як «Ющенко» в 2004 році, є мало зрозумілими синонімами «кращого з усіх 

можливих варіантів майбутнього», але в будь–якому разі, як каже народний піїт Лесь 

Подерв’янський, ідеться ні про який не про вибір, а про випадок, коли в одній руці у вас 

морозиво з усіма його загрозами, а в іншій — лайно. 

Європа і Росія. Очевидно, опозиція навіть не підозрювала, що висловити свій вибір на 

користь одного з цих двох полюсів у неділю на Європейську площу прийде майже 100 тисяч 

людей — киян, менш і більш політично ангажованих, лібералів та націоналістів, партійних та 

громадських активістів із різних областей. Це справді був наймасовіший неоплачений мітинг із 
часів Помаранчевої революції. Вражала кількість саморобних плакатів із написами на кшталт 

«No Putin — no cry», «ЄС краще йолки», «Приходь увечері на Майдан», а особливо 

зворушливими були десятки чи навіть сотні саморобних прапорів Євросоюзу — всіх відтінків 

синього кольору з різноманітними наліпками у вигляді дванадцяти зірочок. Хто б міг подумати, 

що 45% прихильників ЄС, яких показує в Україні соціологія (на противагу 15% прибічників 

союзу з Росією), вийдуть на вулицю такою масою. 

Утім, це не повторення Майдану–2004. Адже той Майдан готувався заздалегідь, а в 

даному випадку стотисячна явка прихильників ЄС стала для різномасних політичних лідерів 

несподіванкою. Власне, випадає говорити про велике розчарування українців у політиках та 

навіть про два «євромайдани»... 

Парадокс двох Євромайданів 

«Ладно, давайте серьезно. Вот кто сегодня до полуночи готов выйти на Майдан? Лайки 

(натискання «схвальних» кнопок у мережі «Фейсбук». — Ред.) не считаются. Только 

комментарии под этим постом со словами «Я готов». Как только наберется больше тысячи, 

будем организовываться». Із цього запису журналіста та громадського активіста Мустафи 

Найєма у «Фейсбуці» почався Євромайдан минулого четверга — після того, як Кабмін Миколи 

Азарова, вочевидь перевищивши свої повноваження, вдався до коригування 

зовнішньополітичного курсу України й проголосував за «паузу» в асоціюванні з ЄС. Пізно 

ввечері на головній площі України, попри негоду, вже стояли сотні небайдужих громадян. 

Найактивніші перебули на площі ніч. На завтра історія повторилася. Пікетникам підносили 

тепле питво, їжу, одяг. Перманентна штовханина з «Беркутом», який відтіснив 

мітингувальників задля виконання рішення суду про заборону масових акцій у центрі Києва, та 

міських властей — про встановлення на площі каркасу новорічної ялинки — не завадили 

прихильникам євроінтеграції чотири дні поспіль зберігати вогнище протесту на центральному 
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майдані столиці. Сьогодні — день п’ятий. Як і в 2004–му, навколишні кав’ярні завдяки 

постійному мітингу підвищують виторг і всіляко підтримують демонстрантів, як і мешканці 
будинків у центрі столиці. 

«Тут усе гаразд. Народу лише побільшало. Стояла на розливі — люди так багато провізії 
і грошей несуть, просто неймовірно багато їжі!» — розповідає київська студентка Богдана, яка 

днює й ночує на майдані Незалежності, викроюючи час і для пар у лінгвістичному університеті. 

Її не без іронії доповнює письменниця Світлана Поваляєва: «Коли я кажу «Майдан», я 

маю на увазі майдан Незалежності, а не Європейську площу... На Європейській я була двічі, з 
професійної цікавості: вдень (але втекла на третьому ж політикові, здається, це був наш інколи 

зігующий співвітчизник) і вночі — так, чисто газу понюхати. Але Майдан у нас один». 

Парадокс, але після неділі в центрі Києва утворилося справді два майдани — 

«громадський», який тримається на закликах у соціальних мережах із четверга, і «політичний», 

який залишився після стотисячного мітингу. Перший тіснить «Беркут», допомагаючи 

комунальникам ставити ялинку та святкові кіоски–хатинки (їх тут же заліплюють прапорами 

ЄС, а над площею на колоні Незалежності майорить прапор Євросоюзу, вивішений Ігорем 

Луценком із товаришами). Другий — на Європейській площі — за підбором «кадрів» мало 

відрізняється від першого, хіба його комендантом призначили нардепа з «Батьківщини» Андрія 

Парубія, а головою інформцентру — його колегу по фракції Славка Кириленка. В ніч на 

понеділок там на вулиці під співи й виступи біля мікрофонів людей різного рівня адекватності 
залишалися кілька сотень активістів. Міліція двічі тіснила натовп із проїжджої частини. В одній 

із сутичок Парубієві зламали палець. Але загалом це містечко тримається ще впевненіше, ніж 

перше, даючи деяким аналітикам підстави думати, що якби влада була зовсім проти такої 
присутності, то все ж таки знесла б обидва майдани під покривом ночі. А так — залишається 

версія, що ці прояви громадянської активності незайві для Януковича в його торгах із Росією та 

Заходом: хто більше дасть за приєднання чи неприєднання до Угоди про асоціацію з ЄС. 

«Беркутівець» мені сказав таке: «Слухай, я ж бачу, які ви, — ви ж люди, я ніколи не піду 

проти свого народу». На моє зауваження, що насправді вони би нас вмонтували в асфальт за 

тридцять секунд, він так світло, мило посміхнувся і виправив мене: «За двадцять», — пише у 

«Фейсбуці» вже згадана письменниця–майданівка Поваляєва. Широке застосування інтернет–

технологій, соціальних мереж — ще один чинник, який відрізняє нинішній Євромайдан від 

Майдану–2004. Мешканців навколишніх будинків попросили виставити у вікна роутери та 

зняти паролі Wi–Fi — і вони зробили це. Учасники мітингу, хай іноді їх кількість зменшується 

до двохсот, постійно звітують у твіттерах–фейсбуках, коли треба — кличуть на допомогу... 

«Тітушки» є, плану — немає... 

«Тут немає плану дій для тисяч людей на завтра, післязавтра... А сьогодні ж людей на 

вулиці закликали саме політики! Значить, вони зобов’язані були, крім досить розмитих вимог і 
замість ідіотського «Банду — геть!», озвучити такий конкретний план дій!» — написала в 

неділю у «Фейсбуці» відома журналістка Наталія Лігачова, яка разом із десятками тисяч 

небайдужих киян побувала на мітингу опозиції на Європейській площі. 

Маніфестація, яка зібралася біля пам’ятника Шевченку й пішла колоною по бульвару 

Шевченка і Хрещатику, головою вже досягла сцени біля Українського дому, а хвіст усе ще був 

біля університету. Лідери опозиції й самі не очікували такої масовості — про це свідчив 

різнобій у заявах із трибуни. Добре хоч, до мікрофону, крім Євгенії Тимошенко з листом 

матері, яка напередодні оголосила про фактичну згоду лишитися в тюрмі, лише б була 

асоціація, крім Яценюка, Тягнибока, Турчинова, Левченка та ін. запросили також Вікторію 

Сюмар, Віталія Портнікова — незаангажованих журналістів–інтелігентів. І того самого 

«піонера» Найєма — парадокс, але до ЄС Україну просуває етнічний афганець. Респект йому. 

«Голос Майдану–2004», актор театру «Сузір’я» Євген Нищук, як і дев’ять років тому, 

«заводив» площу безплатно. Нині він зачитав напрочуд сильний вірш Ліни Костенко про досі 
незалежну країну, переданий спеціально для нового Майдану. 

Утім відчувалося велике бажання деяких політичних сил використати велику силу 

Євромайдану для свого піару й додаткової розкрутки перед 2015 роком. І влада знову — як і 18 
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травня — не обійшлася без наймання тепер уже кількох сотень (!) «тітушків», аби спровокувати 

бійку під Кабміном із вибухами петард. Коридор для молодиків «спортивної зовнішності» 

створили спецназівці, на провокацію охоче повелися «свободівці»... так у світових ЗМІ 
потужний виступ українців за євроінтеграцію був висвітлений здебільшого як «бійка під 

будинком уряду із застосуванням сльозогінного газу»...  

Як Кличка не пускали до Києва 

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко не зміг потрапити на головну частину Народного 

віча на Європейській площі, бо літак, у якому він повертався із закордонного відрядження до 

Гамбурга (боксер–політик вилетів туди в суботу по завершенні панахиди за жертвами 

Голодомору), не зміг сісти в жодному з аеропортів Києва. «Не дали посадку, сказали, що через 
терористичну загрозу закрито «Бориспіль» і «Жуляни», — розповів Кличко журналістам, коли 

таки дістався нарешті столиці. — Довелося сідати в Кривому Розі. Після цього не випускали з 
аеропорту, а далі зупиняв кожен пост ДАІ. Складається враження, що вони дуже сильно 

бояться». 

Із затримками пройшовши прикордонний контроль, Кличко побіг на авто, щоб хоч на 

завершення мітингу доїхати до Києва (але зрештою таки запізнився й прибув уже надвечір). Та 

так поспішав, що не пройшов митний контроль, хоча, згідно із заявою Держприкордонслужби, 

його попередили про таку необхідність. 

За словами Віталія, у відповідь на вимогу пройти митницю він зазначив, що як депутат 

Верховної Ради має дипломатичний паспорт, тож не зобов’язаний проходити митний огляд. 

Тим паче що на той момент співробітників митної служби в аеропорту не було, а час спливав. 

Згодом Держприкордонслужба поширила заяву, згідно з якою «громадянин Кличко В.В. 

порушив режим пропуску через держкордон відповідно до статті 202 Кодексу про 

адміністративні правопорушення», і про це поінформовано Верховну Раду. 

Резолюція 

Якщо Угоду про асоціацію з Євросоюзом не буде підписано на саміті Східного 

партнерства у Вільнюсі, Євромайдан «домагатиметься імпічменту Президента Віктора 

Януковича за державну зраду та закличе всі демократичні країни світу застосувати персональні 
санкції проти Януковича та представників його режиму». Резолюцію з відповідним текстом у 

неділю ухвалили учасники Народного віча на Європейській площі в Києві. Також у резолюції 
йдеться про те, що «керуючись положеннями ст.5 Конституції України, відповідно до якої 
єдиним джерелом влади в Україні є народ», учасники мітингу вимагають: «відставки уряду 

Миколи Азарова за зраду національних інтересів та ухвалення рішення про відмову від курсу 

на європейську інтеграцію», проведення 27 листопада 2013 року позачергової сесії Верховної 
Ради, яка має терміново розглянути й ухвалити всі необхідні євроінтеграційні закони, у тому 

числі про лікування засуджених за кордоном та про прокуратуру, а в разі неспроможності це 

зробити — розпуску ВР і проведення позачергових виборів. 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2373/180/84462/  

Інтернет-ЗМІ 

В.Олійник: «Голодуванням Тимошенко намагається нагадати про себе Європі»  
Маша Калініна, УНН 

Європейці вже все побачили і саме тому відмовилися від захисту Юлії Тимошенко, а 

вона своїм голодуванням намагається дати новий посил Європі - нагадати про себе. Таку думку 

у коментарі УНН висловив Заступник Голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник. 

"Коли був останній візит Кокса і Кваснєвського, саме після нього Юлія Володимирівна 

заявила про те, що вона закликає підписати угоду про євроінтеграцію і не ставить більше 

питання про своє звільнення. Я думаю, що вона отримала серйозний сигнал, що європейці це 
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питання знімають. Відверто кажучи - переграли. Таке буває. Не поставили питання однієї 
людини інтересам 46 мільйонів. Це очевидно, що серед європейських політиків є люди, які 
закликають до більш виваженого підходу. Скільки країн наполягає на вирішенні питання 

Тимошенко понад усе? Три країни - Німеччина, Нідерланди і Швеція. А Франція, Польща, 

Великобританія, центральні частини Європи сказали, що Україна - це більше ніж одна людина. 

І тут пішов от такий сигнал. Безперечно, треба давати посил. Але, лідери, які закликають до 

голодування - небезпечні. Ви взагалі, десь бачили, щоб політики європейські подібні речі 
робили?!", - зауважив політик. 

Крім того, парламентар наголосив, що якщо засуджена Ю.Тимошенко планує, що 

приїдуть німецькі лікарі і будуть вимагати її ввезення на лікування за кордон - нехай не мріє. 

"Вже в печінках ця тема із лікарями. Вже нема про що балакати. Якби європейці 
боролися за людину, яка є чесною. Але коли європейці бачать, що її викликають в суд, а вона не 

їде. Вони вже все побачили. І взагалі, якщо вона планує, що приїдуть німецькі лікарі і будуть 

вимагати її ввезення, нехай не мріє. Якщо одного так відпустити - всі почнуть масове 

голодування. Тоді, скільки засуджених почнуть голодувати, щоб їх також вивезли за кордон! У 

будь-якому випадку, медична служба не дозволить, щоб була шкода її здоров'ю. Як тільки воно 

таке буде проявлятися, тоді примусово будуть кормити. Але, я глибоко вірю в те, що Юлія 

Володимирівна не піде на той крок, щоб завдати шкоду своєму здоров'ю - вона себе дуже 

любить", - підкреслив нардеп. 

Також, В. Олійник додав, що Ю. Тимошенко ніколи не піде жертву заради блага народу, 

тому її голодування, як і минулого разу, швидко закінчиться - однопартійцям достатньо 

попросити. 

"Це її право, треба це визнавати. Друге, подібне голодування вже було і воно закінчилося дуже 

швидко, бо увійти в політичне голодування легко, а вийти з нього - треба шукати якийсь привід. 

І коли людина говорить про голодування і серйозно веде розмови, то це зрозуміло, що може 

зашкодити здоров'ю. Але, я даю гарантію, що Юлія Володимирівна не відноситься до тих 

політиків, яка б спричинила шкоду власному здоров'ю. Тому, думаю, що скоро вона її 
завершить. Я ще раз кажу, вже було таке, коли вона оголошувала голодування. Потім, щоб 

вийти із ситуації, однопартійці ці масово почали звертатися, щоб вона з нього вийшла. А такі 
кроки нічого не дають, і люди вже пам'ятають, що подібні заяви мали місце і закінчилися 

відмовою. І слава Богу, що вона не відноситься до тих людей, які здатні спричинити собі шкоду 

заради блага іншим. І слава Богу", - резюмував В.Олійник.  

http://www.unn.com.ua/uk/news/1276456-v-oliynik-goloduvannyam-timoshenko-namagayetsya-
nagadati-pro-sebe-yevropi 

Николай Катеринчук: «Для украинской экономики соглашение с ЕС — это 
своеобразная «палочка-выручалочка»  
Profile.ru 

Депутат Верховной Рады Украины (фракция «Батькивщина»), лидер Европейской партии 

Украины Николай Катеринчук — среди тех, кто решительно выступает за сближение Украины 

с Европейским союзом. 

ПРОФИЛЬ: От подписания соглашения об ассоциации с ЕС Украина выиграет или 

проиграет? 

Катеринчук: Нужно напомнить о том, что сам договор об ассоциации — это торговое 

соглашение, предусматривающее снятие таможенных барьеров во взаимной торговле. Для 

украинской экономики это своеобразная «палочка-выручалочка». Соглашение поможет 
модернизировать многие отрасли экономики, которые станут более конкурентоспособными. 

Соглашение с ЕС открывает перед украинскими производителями европейский рынок с более 

чем 500 млн потребителей — это шанс для нас, для нашей промышленности и сферы услуг. 
Учитывая тот факт, что Евросоюз сегодня находится на заключительном этапе переговоров о 

подписании зоны свободной торговли с США, мы в перспективе сможем получить выход и на 

североамериканский рынок, а это еще более 320 млн потребителей. С точки зрения расширения 
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возможностей для сбыта наших товаров это позитив, с точки зрения получения доступа к 

новым технологиям это также большой плюс. Конечно же, будет переходный этап. В самом 

соглашении заложены компенсационные механизмы и переходный этап до семи лет по 

отдельным статьям и отдельным видам товаров с целью защиты нашего рынка от импорта. 

ПРОФИЛЬ: А что получит украинский потребитель? 

Катеринчук: Доступ к более качественным товарам, начиная от детских игрушек и 

заканчивая продуктами питания. Прогнозируемое снижение цен от 3 до 30% на некоторые виды 

товаров, которые у нас пока не производятся: те же лекарства, автомобили европейского 

производства станут дешевле на 10—17%. 

ПРОФИЛЬ: Но подписание соглашения с ЕС означает окончательный отказ от 

Таможенного союза и потерю определенных выгод от сотрудничества с Россией... 

Катеринчук: Я не понимаю продвигаемой с российской стороны идеи жесткого выбора: 

или ТС, или ЕС. Хочу напомнить, что Российская Федерация тоже ведет диалог с ЕС о 

создании зоны свободной торговли, понимая те преимущества, которые в результате получит 

российская экономика. Подписание Украиной договора об ассоциации с ЕС не означает 

разрыва многовековых связей с Россией. Мы — братские народы, мы — православные, между 

нашими странами мощные культурные и эмоциональные связи. Но если Украина не будет 

проводить реформы, у нее нет шансов на выживание. А что касается преимуществ 

сотрудничества с Россией, то мы почему-то совсем не «по-братски» уже не первый год платим 

одну из самых высоких цен в Европе за российский природный газ. 

ПРОФИЛЬ: И тем не менее украинское руководство приняло решение приостановить 

подготовку соглашения об ассоциации с ЕС. Как вы прокомментируете этот шаг? 

Катеринчук: Тут и к бабке не надо ходить, чтобы понимать: Янукович играет. Как с 

Россией, так и с Евросоюзом. Цель одна: добиться от России снижения цены на газ и подписать 

договор с ЕС на своих условиях. И там и там получить выгодные условия для развития 

украинской экономики — это задача-максимум. Поэтому идут затяжки, постоянные 

переговоры, похожие на качели. Думаю, что здесь больше экономики. А геополитически 

Виктору Януковичу выгодно иметь прогнозируемых партнеров — 28 стран ЕС. Тогда легче 

будет укреплять энергетическую независимость страны, отстаивать национальные интересы. В 

том числе и интересы тех олигархических групп, которые поддерживают президента. Большая 

часть их предприятий ориентирована на кооперацию с Европейским союзом. 

ПРОФИЛЬ: Что будет, если соглашение с ЕС так и не подпишут? 

Катеринчук: Очень тяжело говорить о том, что будет, если мы не подпишем договор об 

ассоциации. Понятно, что динамика падения темпов развития экономики будет усиливаться. 

85% основных фондов у нас устарело. В некоторых отраслях экономики мы уже не можем 

конкурировать с российскими производителями, которые модернизируют производство, в том 

числе используя европейские технологии и европейские инвестиции. Конечно же, как следствие 

будет пауза, охлаждение отношений с Европой. Скорее всего, не будет подписан договор о 

безвизовом режиме. Я думаю, что в ЕС серьезно займутся коррупционерами в украинском 

правительстве, всплывут вопросы и по визам, и по счетам, и по тем активам, которые у них есть 

за границей. То есть здесь стоит ожидать новых расследований. 

http://www.profile.ru/article/shans-na-vyzhivanie-78076  

Виталий Ярема: «Беркут» нарушил закон и напал на мирное собрание граждан»  
Александр Шахов, Kontrakty.ua 

Бывший начальник милиции Киева и народный депутат от «Батькивщины» в минувшее 

воскресенье был в самой гуще драки и едва увернулся от резиновых палок и кулаков вчерашних 

подчиненных.  

В эксклюзивном интервью «Контрактам» Виталий Ярема рассказал, как оборонялся на 

Европейской площади, будут ли протестующие прибегать к более радикальным методам и 

какие основные требования у митингующих к Януковичу и Азарову 
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Как возникла воскресная потасовка на Европейской площади? 

Виталий Ярема: Никто из наших людей не трогал милицию. После установки пикета на 

Европейской площади возле Украинского дома, подошли сотрудники «Беркута» - около 50 

человек. Я представился, показал удостоверение народного депутата Украины, спросил, что они 

хотят. Без всяких объяснений они начали на нас бросаться – пробовали ударить, начали махать 

руками и дубинками. Я уклонился, не дал возможности нанести себе серьезные травмы, хоть 

это было бы неизбежно – не будь у меня самого милицейской сноровки. Меня не так легко 

побить. Но кое-какие царапины остались. Мы оттеснили нападающих милиционеров, которые 

явно нарушали закон и нападали на мирное собрание граждан и нардепов, к гостинице «Днепр» 

и они оттуда ретировались. 

Они нападали на вас, несмотря на то, что в недалеком прошлом вы сами командовали 

киевской милицией? Неужели не узнали? 

Виталий Ярема: Думаю, это был не столичный «Беркут». Бойцы киевского 

подразделения меня хорошо знают в лицо, и не думаю, что они посмели бы меня тронуть. 

Скорей всего это были бойцы из регионов. Было объявлено, что в Киев стянули сотрудников 

«Беркута» из нескольких областей, всех подняли в ружье. 

Как думаете, этот Майдан будет как помаранчевый – мирным или все же возможны 

более радикальные силовые акции? 

Виталий Ярема: С нашей стороны он абсолютно мирный, у нас нет никаких намерений 

захватывать здания или государственные учреждения, совершать какие бы то ни было 

действия, которые можно квалифицировать как уголовное правонарушение. Если нас не будут 

провоцировать правоохранительные органы и нанятые провокаторы-титушки. Мои надежды, 

конечно, призрачны, но все же. Конечно, молодым студентам тяжело противостоять тысячам 

обученных бойцов в полной боевой выкладке. Но как показало воскресение – против лома есть 

прием. Когда выйдет на улицу более 100 тысяч, «Беркут» будет спасться бегством. 

Милиция, по-вашему, может перейти в атаку в дальнейшем и снести пикеты? 

Виталий Ярема: Повторюсь, у нас нет намерений устраивать провокации, мы действуем 

законно. Наша единственная цель - показать Януковичу и Азарову, что люди категорически 

против их демарша с подписанием Соглашения об ассоциации. И это вышла не какая-то стайка 

политиков-единомышленников. Вышло почти 150 тыс. людей, а по некоторым оценкам и до 

200 тыс. Поверьте мне – только Европейская площадь вмещает 78 тыс. Я, как бывший 

руководитель милиции Киева, знаю эти цифры. А от площади стояли люди аж до стадиона 

«Динамо» и далее. Думаю, если президент все-таки сохранил остатки нормальности, он увидит, 

что это требование народа (а не только оппозиции), который хочет заставить его 

придерживаться им же выбранного курса на евроинтеграцию. 

Как оцените действия бывших подчиненных в погонах? 

Виталий Ярема: Как их можно оценить, если я показываю удостоверение парламентария, 

а они на меня бросаются и пытаются избить? Конечно, резко негативно. Нападают на других 

депутатов – Андрея Парубия избили. Разве это законно? Конечно, нет! Это либо сознательное 

выполнение заведомо преступных приказов, либо отсебятина местного начальства! 

http://kontrakty.ua/article/70142  

ТВ: в "огне" Евромайдана  
LB.ua 

Предугадать тему сегодняшнего эфира «Свободы слова" не составляло особого труда – 

программа целиком и полностью была посвящена Соглашению об ассоциации с ЕС и 

перипетиям Евромайдана. 

Сегодня в студии собрались все три лидера оппозиции – Арсений Яценюк, Виталий 

Кличко и Олег Тягнибок. Им парировали как всегда язвительные представители ПР Вадим 

Колесниченко и Елена Бондаренко. 
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Начался эфир с вопроса экспертам - сможет ли Украины выиграть геополитическую 

интригу? 

Алексей Гарань: Думаю, для украинского народа – это не игра. Но есть политики-

наперсточники, и если Янукович окажется слишком близко к Путину, то Владимир 

Владимирович проглотит его и не поперхнется. 

Владимир Фесенко: Нами играют очень большие геополитические игроки, и очень 

трудно отстаивать свои интересы…. Но в этой ситуации некоторым политикам важно не 

заиграться. 

Тарас Березовец: Виктор Янукович – уникальный политик для Украины, который смог 
собрать вокруг себя огромное количество людей. 

Игорь Попов: Украина уже выиграла – после митингов в воскресенье она уже увеличила 

свой геополитический потенциал. 

Сергей Таран: Нет никакой геополитической игры. Еще недавно политикум говорил, что 

мы идем в Европу, в последние три дня изменился выбор только одного человека - Виктора 

Януковича, после встречи с Путиным. 

Ирина Тиран: не все так трагично, думаю, Украина еще сможет пройти между капель, но 

только если украинские политики смогут пожертвовать своими интересами. 

Первым в этот вечер выступал регионал Вадим Колесниченко. 

«В этом деле нужно поставить точки над «і», потому что сделана буря в стакане воды и 

пиар отдельных политиков», - начал он свое выступление. 

Политик подчеркнул, что подписание СА – дело не срочное, а евроинтеграции никто не 

отменял. 

«То, что сегодня происходит в Украине – это отлично, власть это приветствует, но это 

должно быть по-европейски. Но если сейчас в милиции находятся два бандита, которые 

распыляли газ и угрожали правоохранителям – это бютовец и свободовец», - рассказал о 

последнем инциденте регионал. 

Колесниченко начал мастерски оправдывать действия власти, рассказывая о 

многомиллионных потерях, безработице, которые могут угрожать Украине, «если мы 

поспешим». 

«А что мы теряем конкретно после СА с Европой? Маленькая квота – мы можем продать 

Европе 20 тыс. тонн курятины, но должны купить 10 тыс. тонн курятины. А вы знаете, сколько 

Украина ее производит? Миллион тонн», - посетовал политик. 

После рекламы Тягнибок решил рассказать студии и Колесниченко в частности о 

событиях в Печерском РОВД. Он отметил, что одного из двух задержанных сегодня 

активистов, который является инвалидом, избили и вывезли в неизвестном направлении. 

Политик призвал министра МВД прекратить «милицейский беспредел». 

«Власть приветствует то, что происходит в Украине. – заявил в ответ Колесниченко, - Но 

власть будет очень жестко наказывать за нарушение закона и Конституции Украины. Здесь 

говорится об одном – виновники пытаются изъять у работников милиции видео, на которых 

зафиксировано их нарушения». 

После Колесниченко начал активно засыпать присутствующих цифрами о тысячах 

работников украинской промышленности, которым грозит увольнение и предрекал «голодные 

бунты». «Если мы сейчас подпишем СА, то может образоваться 130 тыс. безработных, Украину 

могут охватить голодные бунты», - отметил он. 

В ответ на это Алексей Гарань заявил, что Колесениченко «вылил на нас целый ушат 

дезинформации». 

Регионал же начал рассказывать, о либеральности власти и о том, как она ратует за 

судьбу Украины и ее народа. 

После противоречивого спича Колесниченко к микрофону вышел Арсений Яценюк. 

Политик рассказал о последних событиях на Евромайдане и поблагодарил всех его участников. 
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«Все, что сегодня говорили об убытках после ЕС, я могу вам профессионально заявить, 

что это все не соответствует действительности», - подчеркнул он и добавил, что после таких 

заявлений Колесниченко стоит выйти из ПР, так как «Виктор Янукович в последние три года 

заявлял абсолютно противоположное». 

Охрипший после Майдана Яценюк выложил требования и стремления оппозиции. 

«Меня удивляют эти все заявления об экономическом коллапсе», - подчеркнул политик. 

«У нас сейчас на кону находится будущее Украины, но это будущее в руках у Виктора 

Януковича. Но мы как оппозиция принимаем, чтобы Янукович поехал в Вильнюс и подписал 

своей рукой Соглашение об ассоциации», - отметил также Яценюк. 

Политик обратился с обращением к Президенту. 

«Поэтому я призываю Виктора Януковича – не прячьтесь за своих штатных агитаторов. 

Вы можете либо попасть в историю, либо вляпаться в нее и втянуть за собой всю страну. 

Летите в Вильнюс, не в Москву, вы туда уже три года ездите», - подчеркнул Яценюк. 

Отвечая на поставленный ранее ведущим вопрос о провокациях, оппозиционер заверил, 

что их устраивала власть, но не оппозиция. 

Эксперт Ирина Гаврилова спросила у Яценюка, почему оппозиция не выполнила 

требование общественности – убрать партийную символику, и спросила, готова ли она это 

сделать. 

"Хочу развенчать еще одну провокацию: мы говорили, что каждый может приходить, 

как считает нужным – с флагами или без. У нас нет деления на политиков и неполитиков, у нас 

есть только одно определение – граждане, которые хотят прийти в ЕС", - ответил 

оппозиционер.. 

В дискуссию вступил Вадим Колесниченко, заявив, что оппозиция дает фальстарт 

выборам, хотя Янукович еще ни разу не говорил о намерении баллотироваться. 

«Лидеры оппозиции снова пиарятся. Год назад они говорили, что страна придет к краху, 

если примут закон о языковой политике. Сейчас его приняли – и все хорошо, в стране царит 

мир и спокойствие», - подчеркнул регионал, вызвав своим заявлением смех в студии. 

В ответ на это Яценюк заявил, что согласен с двумя тезами регионалов, хоть они и 

политические оппоненты: «Если в ПР говорят, что Янукович еще не собирался 

баллотироваться, то значит – и в ПР его не поддерживают, это хорошая новость. Второе, я здесь 

слышал, что Янукович готово ради Украины положить на алтарь свой рейтинг. Так хочу 

сказать, что там уже класть нечего, потому что рейтинг у Януковича – ноль». 

Дальше Яценюк, споря с Вячеславом Пиховшеком, начал рассказывать, что нужно 

делать Януковичу в отношениях с Путиным. 

«Не прогибайтесь, стойте на ногах, отстаивайте украинский интерес. И тогда победа 

будет за Украиной», - высокопарно заявил он. 

Заговорили также и о газовом соглашении времен Юлии Тимошенко. Яценюк отметил, 

что ее подписали под давлением России. Но при этом он обратился с вопросом к власти – 

почему были только нарекания на эти соглашения, но реальных действий, чтобы уменьшить 

цену, не было. 

В конце выступления политик попросил уйти – решать проблему с арестованными 

активистами. 

После этого слово дали представительнице ПР Елене Бондаренко, которая сразу же 

заявила, что Яценюк поджал хвост и убежал – и она не может задать вопрос. 

Регионалка обвинила оппозицию в романтизированной риторике о Евросоюзе. 

«Вы давно общались с людьми на предприятиях? Готовы ли они пожертвовать своими 

рабочими местами ради Европы?», - обратилась она к оппозиционерам. 

Вместе с тем, Бондаренко не упустила возможности произнести целую оду Виктору 

Януковичу, назвав его «единственным человеком, который смог выстоять». 

Регионалка заявила также, что не против СА, но позже. 
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«Пусть лучше Соглашение будет подписано позже, но чтобы оно принесло выгоду 

Украине. В последнее время мы слышим заявления оппозиции, что они готовы подписывать СА 

на любых условиях. А на любых условиях, это означает убытки, потеря суверенитета. Мы не 

хотим подписывать на абы-каких условиях это Соглашение», - подчеркнула она. 

При этом Бондаренко считает, что Николай Азаров поступил абсолютно ответственно – 

«лучше поздно одуматься, но одуматься». 

После выступления представительницы власти к микрофону вышел Виталий Кличко. Он 

призвал бороться за евроинтеграцию. При этом политик признал, что в первое время после 

подписания СА могут быть трудности. 

«В чем-то действительно наши оппоненты правы, есть опыт других стран. Достаточно 

посмотреть на другие страны, которые имели похожие исходящие условия с Украиной», - 

отметил Кличко, поставил в пример Польшу, которая за 20 лет кардинально изменилась. Он 

также добавил, что людям необходимо пояснить – нужно немного потерпеть, чтобы после жить 

лучше. 

Ирина Тиран поинтересовалась у Кличко, почему его не было на Майдане в минувшее 

воскресенье, ведь некоторые СМИ сообщили, что он был не на переговорах с европейской 

общественностью, а на дни рождения дочери. 

В ответ на это он заявил, что такие заявления являются провокациями. После он начал 

доказывать, что был на Майдане с самого его начала, но на то, где был 24 ноября, так и не 

ответил. 

Под конец выступления Кличко подчеркнул, что людям, стоящим на Евромайдане, 

никто не платил деньги – все они стоят по доброй воле. 

Дали сегодня слово и представителю КПУ Александру Голубу. Он также рассказал о 

возможных потерях от СА. 

Политик отметил, что оппозиция просит прислушаться к желаниям Евромайдана, но «к 

мнению 3-4 млн людей, которые хотят референдум по вступлению в ТС, никто прислушиваться 

не будет». 

Последним сегодня выступал Олег Тягнибок. Ведущий и к нему обратился с вопросом о 

провокациях. На это Тягнибок заявил, что провокаторами являются «титушки» и студенты 

университета МВД, одетые в гражданское. 

«И милиция однозначно стоит на их защите, защищая и пряча в Кабмине»,- подчеркнул 

политик. Он также рассказал об автомобиле с прослушкой на Евромайдане, который, по его 

словам, очень хорошо замаскировался. 

У Тягнибока спросили, каким будет план действий оппозиции после саммита в 

Вильнюсе, если результат будет неутешительным – закрывать Майдан или продолжать 

эскалацию конфликта? В ответ на это политик призвал не спешить с выводами, ведь все еще 

может поменяться. 

Под конец "регионалка" Бондаренко не упустила шанс узнать, собирается ли Тягнибок 

проводить люстрацию по отношению к соей коллеге по партии Ирине Фарион. На это он 

ответил, что сам разрабатывал закон о люстрации - и Фарион под него не подпадает. 

Завершилась программа традиционно итогами экспертов. 

http://lb.ua/news/2013/11/26/242743_tv_.html  
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Блоги 

Анатолій Гриценко: «Жодних партійних прапорів на Європейському Майдані бути 
не повинно!»  
Korrespondent.net 

Це моя тверда і послідовна позиція, заявлена ще ДО проведення акції, під час акції, після 

акції, цієї ночі, сьогодні зранку... Заявлена непублічно і публічно, спочатку напряму колегам по 

опозиції, вже потім з трибуни Майдану і через Фейсбук...  

Переконаний, це помилка з потенційно небезпечними для нашої спільної справи 

наслідками! Бо таким чином широкий Європейський Майдан (з єдиною вимогою підписати 

Угоду з ЄС у Вільнюсі) може перетворитися на вузький агітпроп опозиційних сил (з прицілом 

на чиєсь майбутнє президентство). Найгірше, що при тому втрачається ДОВІРА людей, які 
своїм масовим виходом на Майдан висловили її, довіру, опозиції з великим авансом...  

Давайте, не будемо опускати руки, навпаки - без зайвих загострень і конфліктів 

спробуймо разом все таки переконати вождів опозиції у тому, що:  

1) одна-єдина вимога Європейського Майдану, яка об’єднує усіх активних Громадян - це 

вимога до Януковича підписати у Вільнюсі Угоду про асоціацію;  

2) на Європейському Майдані мають бути лише два прапори - Державний прапор 

України і прапор Євросоюзу, усі партійні прапори треба з Майдану прибрати. Ще не пізно це 

зробити! 

http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/gritsenko/a125439  

Олександр Бригинець: «Влада не знає, яка кількість китайців поселиться на 
Дніпропетровщині та рекомендує звернутись до бізнесу»  
From-ua.com 

На мій запит голова Дніпропетровської обладміністрації Д.Колєсніков відповів, що він 

не відає, які саме проекти реалізовуватиме «Синьцзянська виробничо-будівельна корпорація» 

(Китай) на Дніпропетровщині та не володіє інформацією про можливе поселення китайців в 

підпорядкованому йому регіоні України, адже вищезазначені питання не лежать в площині його 

компетенції. 

Ми і раніше знали, що влада не управляє країною, адже повністю підпорядковується 

бізнесу. Але мене здивувало, що влада так публічно це визнає і тому ухиляється від відповіді чи 

мешкатимуть китайці на Дніпропетровщині, і що саме вони робитимуть на трьох мільйонах га 

землі, якою, на правах оренди, користуватимуться п’ятдесят років. 

Зважаючи на вищезазначене, звернувся до Генеральної прокуратури України з 
проханням розібрати в ситуації, що відбувається в зазначеному регіоні країни.  

А також до Міністерства аграрної політики з проханням надати йому інформацію про те, 

чи передбачає угода, підписана між підпорядкованим йому АТ «Державна продовольчо-зернова 

корпорація України» та «Синьдзянською виробничо-будівельною корпорацією» поселення 

громадян Китаю в Дніпропетровській області.  

Як раніше повідомлялось, в рамках реалізації спільної сільськогосподарської програми 

Україна віддала Китаю в оренду 100 га землі на Дніпропетровщині. Загалом в рамках 50-літньої 
програми, передбачається передати близько 3 млн. га земель країни під користування 

«Синьцзянською виробничо-будівельною корпорацією». 

http://bryhynets.from-ua.com/view/5820  
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Телебачення і радіомовлення 

Володимир Рибак із парламентською делегацією прибув до Торонто  
УТ-1, Підсумки дня  

Юлія ГАЛУШКА, ведуча: Володимир Рибак із парламентською делегацією прибув до 

Торонто. Під час офіційного візиту Голова Верховної Ради зустрівся із генерал-губернатором 

Канади Девідом Джонсоном. Та поспілкувався з представниками сенату. Українські делегати 

поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку та передали матеріали музею Кобзаря в Торонто. 

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак прибув до Канади з офіційним 
візитом  
БТБ, Новини  

Вікторія ТРЕТЬЯК, ведуча: Голова Верховної Ради України Володимир Рибак прибув до 

Канади з офіційним візитом. Він триватиме до середи. За цей час спікер має зустрітися з 
генерал-губернатором Канади Дейвідом Джонсоном та мером Оттави Джоном Вотсоном, після 

чого Володимир Рибак відвідає парламент північноамериканської країни. Українська делегація 

візьме участь у церемоніях покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку та вшанування 

пам’яті жертв голодомору. В Канаді працює наш кореспондент Ганна Каменєва. Подробиці від 

неї в наших наступних випусках новин. 

Вимагають зібрати Раду  
24 канал, Новини  

Кореспондент: У парламенті зареєстрували законопроект про відставку уряду. Автори 

документу – лідери трьох опозиційних сил: Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко. 

Текст законопроекту на сайті Верховної Ради поки відсутній. Опозиція вимагає скликати 

позачергову сесію парламенту до Вільнюського саміту. Відповідне звернення вже передали в 

Раду. 

Віталій КЛИЧКО, лідер фракції "УДАР": "Ми вимагаємо і будемо скликати позачергову 

сесію 27 листопада для того, щоб перед Вільнюсом прийняти всі інтеграційні Закони і зробити 

можливість підписання Угоди про асоціацію. Вони відверто кажуть, Європа в євроінтеграції 
України, двері не зачинені, але від нас залежить будемо чи частиною Європи чи ні". 

Кореспондент: Серед інших питань, які ініціює опозиція до розгляду на позачерговій 

сесії євроінтеграційні законопроекти про прокуратуру та лікування засуджених за кордоном. 

Опозиція зареєструвала у ВР проект постанови про відповідальність Кабміну  
5 канал, Час новин  

Ігор ТАТАРЧУК, ведучий: Проект Постанови про відповідальність Кабінету міністрів 

зареєстрували у Верховній Раді лідери опозиційних фракцій Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок і 
Віталій Кличко. Утім, на офіційному сайті парламенту поки що є лише назва цього документа у 

переліку зареєстрованих постанов. Тексту немає. Раніше депутати від опозиції заявляли, що 

вимагатимуть відставки уряду, оскільки той перевищив свої повноваження, самовільно 

ухвалюючи розпорядження про призупинку підготовки угоди про асоціацію з ЄС, чим порушив 

неодноразово задекларовану державну політику щодо євроінтеграції. 

Яценюк: від позиції Януковича та ПР залежить асоціація з ЄС  
5 канал, Час новин  

Артем ОВДІЄНКО, ведучий: Усі можливі способи використовує влада для того, аби не 

зібрати позачергову сесію Верховної Ради. Про таке заявив голова фракції "Батьківщина" 
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Арсеній Яценюк у Харкові, куди приїздив на зустріч із Тимошенко. Але його до засудженої не 

пустили. За словами нардепа, офіційний запит із вимогою скликати засідання у середу 27 

листопада лідери опозиційних фракцій направили спікеру. На ньому пропонують ухвалити 

євроінтеграційні законопроекти. 

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер фракції ВО "Батьківщина": "Щойно з’ясувалось, що голови 

парламенту нема в країні. Більше того, він не підписав жодного розпорядження, і Партія 

регіонів не дала своєї позиції щодо того, чи вона прибуде на позачергове засідання парламенту, 

чи не прибуде. Тому що саме від позиції Віктора Януковича та Партії регіонів залежить, чи 

буде підписана угода. Ми як українська опозиція проголосували за все". 

Артем ОВДІЄНКО, ведучий: Нагадаю, напередодні на народному віче, куди зійшлося 

150 тисяч українців, ухвалили вимоги до нардепів зібратися у Верховній Раді на позачергове 

зібрання, аби ухвалити там євроінтеграційні закони, стосовно і лікування ув’язнених за 

кордоном, аби підписати на вільнюському саміті угоду про асоціацію. 

Україна не має свого Трудового кодексу  
ICTV, Факти  

Анастасія МАЗУР, ведуча: Україна не має свого Трудового кодексу. Ми досі живемо за 

радянським кодексом законів про працю 71-го року, хоча ж він, звісно, перелицьований. Вже 10 

років парламент розробляє новий Трудовий кодекс, який регулюватиме стосунки між 

найманими робітниками та роботодавцями, а керівників підприємств, які затримують зарплати, 

каратимуть. 

Віталій, водій тролейбуса: "Понимаете, никто ничего не говорит, а как спрашиваешь про 

зарплату: еще один вопрос – и за ворота". 

Василь САФ’ЯНЮК, кореспондент: Віталій – водій тролейбуса в Києві. Зарплату не 

отримує вже другий місяць, на руки дали лише 20% за вересень. Каже, на підприємстві тільки 

обіцяють погасити борги, а як вижити без грошей - ніхто не говорить. 

Віталій, водій тролейбуса: "За квартиру, у меня 3 месяца не оплачено за квартиру, 

потому что я лучше ребенка накормлю, чем за квартиру заплачу. До этого вообще дали 120 

гривен - и 2 недели живи, как хочешь". 

Василь САФ’ЯНЮК, кореспондент: Борги із зарплати в Україні, за даними Держстату, вже 

кілька місяців перевищують мільярд гривень. Але попри обіцянки урядовців, жодного з 
керівників так і не покарали. Все складалося б інакше, якби в Україні був Трудовий кодекс, - 

переконаний Ярослав Сухий. Регіонали розробили новий документ. Каже, якщо його ухвалять, 

за борги із зарплати роботодавця точно каратимуть - копійкою через суд. 

Ярослав СУХИЙ, народний депутат України, співавтор Трудового кодексу: 

"оботодавець, конкретний хазяїн буде покараний. На його рахунки, на його особистість, на 

особисте майно буде накладений арешт. Аби більше не було спокуси". 

Василь САФ’ЯНЮК, кореспондент: Із кодексу виключили норму про так званий локаут, коли 

роботодавець під час трудового конфлікту міг зупинити підприємство та звільнити працівників. 

Робочий день незмінний – 8 годин, тиждень – 40. А от понаднормова праця повинна 

обов’язково оплачуватися. 

Сергій УКРАЇНЕЦЬ, заступник голови Федерації профспілок України: "Понаднормова 

робота у нині діючому кодексі оплачується в подвійному розмірі. Ведеться облік відповідний. 

А більше норми 120 годин на рік, а зараз також такий ліміт також є, оплата проводиться у 

потрійному обсязі". 

Василь САФ’ЯНЮК, кореспондент: Роботодавці ж наполягають – новий кодекс повинен 

бути гнучкішим і давати можливість домовлятися на підприємстві. 

Юрій КУЗОВОЙ, директор департаменту соціальної політики Федерації роботодавців 

України: "Ну, чому не дати можливість домовитися, щоб я через тиждень заплатив зарплату. 
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Якщо я не заплатив на 7-й день, на 8-й день я вже боржник, я вже підпадаю під санкцію 

прокуратури і суду, і так далі". 

Василь САФ’ЯНЮК, кореспондент: А от вільні профспілкові організації взагалі 
вважають, що новий кодекс ставить працівників у безправне становище. 

Денис ЛЄВІН, організатор Конфедерації вільних профспілок України: "Создаются все 

условия, чтобы работодатель эксплуатировал рабочих с выгодой для себя, с одной стороны, а с 

другой стороны, не заботясь о благосостоянии своего работника". 

Василь САФ’ЯНЮК, кореспондент: Нині в Україні офіційно працюють 10,5 мільйонів 

людей. А майже 5 мільйонів - без трудових книжок і отримують зарплату у конвертах – майже 

200 мільярдів гривень щороку. Розробники кодексу порахували, якби нелегали сплачували 

податки і внески, то щомісяця Пенсійний фонд додатково отримував би 20 мільярдів гривень. 

Щоправда, економісти їм нагадують: не менш важливо знизити тиск на фонд оплати праці. 

«Опозиція не закликала президента до діалогу. Як папуаси діють!» – Володимир 
Олійник  
Радіо Свобода 

Гості «Вашої Свободи»: Володимир Олійник, народний депутат фракції Партії регіонів; 

Леонід Ємець, народний депутат фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». 

Інна Кузнецова: Сьогодні, звичайно ж, будемо говорити про Євромайдан. Так говорять 

уже кілька днів поспіль після того, як на майдані Незалежності спочатку з’явилася група 

активістів, а учора після великого мітингу, 100-тисячного, як кажуть, на Європейській площі 
з’явилося наметове містечко. Там так само є Майдан.  

Майдан пережив ніч. Зараз люди перейшли до Кабміну. Радіо Свобода веде пряму 

інтернет-трансляцію звідти.  

Пане Ємець, Ви брали участь у цьому Майдані. Як Ви оцінюєте все те, що відбулося?  

У людей вкрали право вибору. Групка злочинців визначили за 40-мільйонне населення 

України 

Леонід Ємець: Тут усе дуже просто. У людей вкрали право вибору. Групка злочинців, які 
сьогодні  при владі, визначили за 40-мільйонне населення України, змінили курс, уже 

визначений в законі, курс на Європу, і розвернули Україну до Путіна, до Митного союзу, до 

їхніх правил, стандартів життя. 

Учора відбулася мирна хода багатолюдна. Більше 100 тисяч, я так думаю, тисяч 150 

людей, українців, які щиро вийшли на Майдан показати, що влада в країні належить не групці 
людей, а влада належить народу, і народ цей має свою власну думку, і думка ця дуже конкретна 

– Україна має бути частиною європейської спільноти. 

– Пане Олійник, скажіть, будь ласка, чому й досі немає ніякої реакції влади на те, що 

відбувається у Києві?  

Володимир Олійник: Перш за все, напевне, влада аналізує ситуацію. 

Але звучить тільки що, м’яко кажучи, неправда. Чому? Кабмін не визначає зовнішній 

курс України. Це прерогатива Верховної Ради і президента. І навіть у тому розпорядженні, яке 

було підписане, чітко зазначено: ми не міняємо зовнішнього курсу. Але уряд відповідає за 

економічну ситуацію в державі і сказав: вона є складною. Це визнають навіть наші партнери по 

Європі: і Меркель, і президент Польщі. 

Але Ви почитайте уважно резолюцію учорашнього Майдану. Там жодного слова немає 
про тиск Росії. Неначе його немає на українську економіку. Там жодного слова немає про умови 

кредиту, які запропонував МВФ. Напевне, це дещо необ’єктивна позиція. Напевне, потрібно 

сьогодні говорити і про ці речі. Бо й сама опозиція з парламентської трибуни говорить про те, 

що є проблеми з бюджетом, знижуються золотовалютні запаси України. 

Тобто, ми повинні тут бачити діалог. Але коли мирне зібрання починають 

перетворюватися у бійку і закликів до захоплення приміщень, то це абсолютно ніяк не 
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ув’язується зі ст. 39 Конституції. Там мирні зібрання. І ми тільки вітаємо можливість громадян, 

які мають право і повинні створювати умови для того, щоб вільно висловлювати свою точку 

зору. 

Але ті, хто зацікавлений дійсно в євроінтеграції, повинні розуміти, що сьогодні Україна 

попала у непросту ситуацію. Навіть європейські країни, США повинні згадати, як вони брали 

зобов’язання, коли ми відмовлялися від атомної зброї, про те, що вони будуть виступати 

гарантом, щоб на Україну не чинився тиск щодо політики проведення зовнішньої, щодо 

економічного курсу і так далі. 

Ми закликаємо до партнерських стосунків. Ось у чому різниця. Не міняючи курсу, ми 

говоримо про появу тих проблем, які виникли буквально в останній місяць. 

– А чому ці проблеми виникли в останній місяць? Невже про це не знали три роки тому, 

коли був курс на євроінтеграцію?  

Володимир Олійник: Перш за все, було досить дивно, коли появився «список Фюле», де 

були зобов’язання, тільки нами взяті, європейці не брали жодного зобов’язання. 

Хоча, відверто кажучи, треба говорити так, як воно є. Україна цікава і Росії, і цікаві 
Європі. Тобто, не можна говорити, що ми кудись ідемо, а Європа нас не хоче. Вона хоче, щоб 

Україна інтегрувалася. 

Але як би ми виглядали, якби говорили, що Росія може ввести. Росія ввела реально десь 

місяць назад і почала по наростаючому це робити. І її лідери тільки недавно заявили, що якщо 

ви підпишете угоду, то те, що ми зараз робимо, це тільки «квіточки», будуть «ягідки» – всі 
країни Митного союзу введуть санкції. 

Друга обставина. Ми три роки ведемо переговори і розраховували на МВФ і на кредит у 

15 мільярдів. А 20 листопада отримали дивну відповідь. Перше – кредитний ресурс буде 

виділений у межах того, що ви зразу віддасте, при кредитуванні, а це 7 мільярдів. І друге. 

Умови – це підвищення тарифів, заморозити пенсії, зарплати, як взяла ці зобов’язання Юлія 

Тимошенко у 2008 році. 

От хай скаже ставлення опозиції до вимог МВФ. Вона підтримує їх чи осуджує? 

– Я хотіла запитати ще (я учора запитувала про це в одного з нардепів на Майдані) 

стосовно того, чи не пробувала опозиція зустрітися з президентом і поговорити з ним на 

предмет того, чи можливо все-таки досягти компромісу і підписати цю угоду?  

Леонід Ємець: Хороше запитання. Я думаю, що вся країна зараз із задоволенням 

отримала б відповідь: а де ж ховається президент нашої держави Віктор Федорович Янукович у 

такий напружений момент? 

Жодної заяви, жодного слова, жодної інформації від офіційних його речників, де зараз  
президент Янукович. 

Більше того, я скажу, що Рибак за кордоном, пан Олійник сьогодні не з’явився у студію і 
говорить з нами по телефону. Відповідь дуже проста на ці їхні таємні зникнення. Вони бояться 

вийти на вулицю, тому що знають, що там їх чекає народ України, і народ України не згоден з 
тим, що вони роблять і як вони вирішують за український народ, абсолютно з ним не 

порадившись. 

От пан Олійник розказує, що ми таки йдемо у Європу. Я так розумію (його позиція), що 

ми туди дуже повільно йдемо. І взагалі не зрозуміло, чи йшли ми туди, чи не йшли. Отак-от 

заплутано він розказує, зараз намагається виплутатися з ситуації, де відповідь дуже проста. 

Янукович ніколи не збирався підписувати євроасоціацію, ніколи не планував іти до ЄС. 

Чому? Тому що там є певні стандарти. Стандарти життя, стандарти демократії і кінець-кінцем 

основне, що його лякає,  це стандарти виборів. Тому що він розуміє, що він вибори 

президентські 2015 року вже програв. Якщо буде чесний більш-менш результат, то це буде 

дуже критична різниця між ним та будь-яким представником опозиції. 

– А якщо все ж таки щодо кредитів МВФ, про що у Вас запитував пан Олійник?  
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Друга мета після страху за вибори президентські у Януковича, отримати банально гроші. 
Гроші від МВФ, Європи, США. Є контроль за витрачанням. Від Росії отримує «налом», сам 

витрачаючи 

Леонід ЄмецьЛеонід Ємець: Пан Олійник перекручує ситуацію, не розказуючи людям, 

що друга мета після страху за свої вибори президентські у Януковича, то це отримати банально 

гроші. 

Отримати гроші від МВФ, отримати гроші від Європи, отримати гроші від США. Але 

там є невеличка проблема, коли звідти отримуються гроші, є ще певний контроль за їх 

витрачанням, тому що ці гроші мають піти на вирішення соціальних та економічних проблем. 

А отримуючи гроші від Росії, він отримує їх просто «налом», сам витрачаючи, сам 

визначаючи. Тим самим через корупційну систему свою, створену і в уряді, і в усіх інших 

державних інститутах, банально крадучи гроші з цих багатомільярдних кредитів, які рано чи 

пізно все-таки Україні, українській державі, наступному президенту потрібно буде віддати і 
повернути. 

– Пане Олійник, учора я поверталася додому, і таксист говорив мені щось приблизно 

так само. Наскільки відповідають дійсності такі закиди?  

Володимир Олійник: Перш за все, я не можу не відреагувати на репліки, які були на 

адресу влади. 

Якщо влада діє непрозоро, то, може, мій колега пояснить, як 16 мільярдів, які отримав 

уряд Тимошенко, використали вони. Де вони? Можливо, вони пояснять? Ми поки що віддаємо 

за них кредит. Ми ще нічого не отримували, а нас уже звинувачують. 

З іншого боку, коли говорять про те, що ви й не мали наміру туди йти, то виникає 

запитання: чому ж це європейські політики і наші експерти заявляють про те, що більше 80% 

усіх тих законів, так званих євроінтеграційних, ухвалені за ініціативи президента Януковича? 

Навіщо було скасовувати КПК, закон про адвокатуру, сьогодні закон про прокуратуру, про 

підвищення незалежності суддів? Навіщо? Зауважте, опозиція ці закони не підтримала, ті, які 
вимагав ЄС! 

І тому я веду розмову про те, що ми за євроінтеграційні процеси. Але ми не можемо 

будь-якою ціною приймати рішення. Якщо ми все це підпишемо… Бо вони ставлять питання 

одне: Юлія Тимошенко. І все! А ми кажемо: ні, є ще інтереси 46 мільйонів. 

Уявіть собі, 28 листопада підписали – у грудні пішли мітинги, бо не виплачуються 

пенсії, зарплати. Це буде добре для Європи, для України? Ні! І ми привернули увагу. Але 

європейці визнають цю проблему на відміну від опозиції. Меркель каже: так, є проблема тиску, 

і є проблема в бюджеті. Але визнання цієї проблеми – це ще не вирішення. А ми кажемо: 

давайте шукати механізми. 

І президент ніде не ховається. Він є в Україні. Але проводяться консультації високого 

рівня. Високого рівня! Навіть опозиція не закликала президента до діалогу, до круглого столу. 

Це що, європейський підхід? Це просто, як папуаси, діють. Кричать: давайте в Європу! Самі 
нічого не робили, навпаки, шкодили, не прийняли жодного закону, попідписували абсолютно 

угоди, які суперечать національним інтересам України. Оцю угоду газову, я вже давно сказав… 

– Вони зробили багато помилок. А здається так, що ви їхні помилки і повторюєте.  

Пане Ємець, до речі, до вас закид від журналістів, від багатьох простих людей, які вчора 

вийшли на Майдани. По-перше, у тому, що Майданів створили два. І таким чином розрізнили 

людей. По-друге, стосовно гасел. Багато людей почули старі галса, які вже в принципі і 
набридли. Бо люди вийшли захищати свій європейський вибір, а почули: «Геть бандитів!», 

«Слава…» – все те ж саме фактично. Нових гасел було мало.  

Леонід Ємець: По-перше, «Бандитам тюрми!», «Свободу політв’язням!» тощо, які 
опозиція використовує від 1990-х і сподівалася після 2004 року ніколи і не використовувати, 

сьогодні, як ніколи, актуальні. Тому що ми знаємо, що люди сидять у тюрмі лише тому, що 

мають інші політичні переконання, а також свободу і хоробрість ці переконання висловлювати. 
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От сьогодні перед Кабміном заарештовано декілька активістів за те, що вони просто 

висловлювали свою позицію. Ми продовжуємо наполягати, що ці гасла дуже актуальні. 
Бандити мають сидіти у тюрмах, політв’язні мають бути звільненими, Україна має бути 

незалежною, демократичною державою, де буде верховенство права. 

– Людям бракувало гасел до Європи і бракувало, очевидно, прапорів європейських. Зараз 

ми бачимо пряму трансляцію. На 30 чи 40 прапорів «Батьківщини» два прапори ЄС.  

Леонід Ємець: Слухайте, люди виходять з тими прапорами, які в них є. Якщо у них є 

прапор ЄС, то вони виходять з прапором ЄС, прапор України – з прапором України, якщо у них 

є прапор політичної сили, членом якої вони є, і переконання якої вони підтримують, вони 

виходять з цим прапором. 

Насправді у нас у всіх сьогодні вимога одна-єдина. Ми маємо показати світу, маємо 

показати Україні, маємо показати Януковичу, що український народ не готовий терпіти таких 

їхніх безапеляційних власних рішень. Ми маємо свою власну думку, і ця думка дуже 

проста:Україна має бути частиною Європи, а не частиною цього Євразійського союзу з Росією і 
Путіним. 

– Маємо запитання радіослухача. 

Слухач: Як на мене, то основним зараз гаслом має бути: «Як не підете в Європу, всіх вас 

злопа Азіопа з розкосими і зжатими очима!». І як казали предки, краще з Європою згубити, ніж 

з дурепою знайти. Оце зараз для нас основне повинно бути.  

– Зрозуміло. Ви винайшли нове гасло, про що я дорікала, бачите, опозиції.  

Пане Олійник, пан Ємець говорив про те, що не почули президента. Я думаю, що багато 

людей, у тому числі й ті, які не виходили на Майдани, чекають на звернення президента до 

нації. Будемо сподіватися, що воно буде найближчим часом. 

Втім, учора (я не назву це зверненням) було спілкування прем’єр-міністра України, 

щоправда, з іноземним телебаченням.  

Микола Азаров (переклад): Уряд не буде себе поводити так, як поводився в 2004 році, 
коли на наших очах абсолютно спокійно реалізовувалася технологія скинення законного уряду. 

Тут ми, як кажуть, не будемо гратися.  

– Про що це говорить? Чого чекати?  

Володимир Олійник: Ми вітаємо мирне зібрання. Це однозначно. Бо це конституційне 

право. 

Але подивіться, як вони почали проводитися. Основні заяви були зроблені так: виходимо 

на Майдан без партійних гасел, без партійних прапорів. А потім понесло! Чому? Бо вони – 

конкуренти. Якщо вчора вже у Львові окремим представникам «Свободи» навіть студенти 

вказували, що не політизуйте по партійних ознаках наш мітинг, ми всі однакові, ми хочемо в 

ЄС, то їх обізвали «сопляками». І це ви добре знаєте. 

Коли вчора один із людей, який, на мій погляд, не при пам’яті, почав на щоглу 

вивішувати не тільки європейський прапор біля Кабміну, але ще й бандерівський УПА. Це що, 

провокація? І так далі… 

Леонід Ємець: Дайте відповідь: що мав на увазі Азаров, коли казав, що він не боїться 

мітингів? 

Володимир Олійник: Коли почали застосовувати спецзасоби до силовиків? Це також 

провокація! Бо написано в законі: силовики мають право використовувати спецзасоби тільки 

чітко по закону. Якщо порушать, то будуть відповідати. Ну немає ж ніде, щоб спецзасоби 

застосовували ті, хто мітингує. 

– Тут, пане Олійник, я мушу Вам заперечити. Бо я була якраз саме там, де це 

застосовували. Ми це знімали, і я потрапила волею- неволею, але це було.  

І, знаєте, дуже дивно було, бо було десь 40 осіб, вони якось дуже специфічно виглядали, 

вирізнялися від колони і допомагали журналістам підніматися на парапет Кабміну. Вони просто 

запрошували: піднімайтеся! Їм потрібно було, щоб це зняли.  
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До речі, після того, як був застосований сльозогінний газ, точніше, це був перечний газ, 
уже спускатися журналістам вони не допомагали.  

Це просто коротка ремарка очевидця, людини, яка прийшла туди в той момент знімати 

це на відео.  

Можете продовжувати далі. Перепрошую.  

Володимир Олійник: Безперечно, там, де є порушення закону, треба проводити 

розслідування і притягувати до відповідальності. Тут у мене іншої точки зору немає. 

Але зверніть увагу на ту обставину, що окремі замість того, щоб самі заходи носили 

мирний характер, все-таки підштовхували до агресії. Наприклад, давайте будемо сьогодні 
штурмувати Кабмін. Де, в якій країні це можливо, щоб допустили штурм, захоплення і так далі? 

Явно людей штовхали на провокацію. 

Але ми ведемо розмову про те, що люди мають право висловити свою точку зору. А от 

що повинні робити лідери? Шукати разом з тими, хто при владі, круглі столи, шукати діалог, 
вести розмову не на мітингу, бо на мітингу немає діалогу, там є тільки заклики. Але сьогодні 
люди показали, що нинішній опозиції вони не довіряють. А сама опозиція, лідери діють, як 

п’ята колона. Не підіграють Росії, але таким чином вони дискредитують Україну в очах ЄС. Це 

повна дискредитація. 

Зверніть увагу на вчорашній мітинг, який був проведений, УСПП, на іншому майдані. 
Без бійки, без всяких викриків, без спроби конфронтації. Оце європейський шлях. 

– Більше громадянам сподобався той мітинг, який був на Софіївському майдані. Там 

взагалі лише танці були.  

Леонід Ємець: Хороводи там були. 

Володимир Олійник: Треба вітати любі форми, які не носять насильницький характер. 

Бо всі спроби тільки показати, що ми в такий спосіб за європейський розвиток України, то 

Європа не буде приймати. Бо це дикунство. Нам треба брати за зразок інші періоди в історії, 
коли могли мирно, спокійно заявляти про свою волю. 

Леонід Ємець: Я спеціально для пана Олійника, спеціально для керівників 

правоохоронних органів, для пана Януковича і пана Азарова повідомляю, що мітинг носить 

виключно мирний характер, ніхто вказівок захоплювати щось ніяких не давав. Усі можуть 

передивитися онлайн-записи того, які були вимоги. І там немає жодного слова про захоплення 

влади тощо. 

Є вимога того, що український народ показує владі свій вибір. Цей вибір – Європа. І 
вимагає від влади, як від своїх керманичів, врахувати позицію українського народу і все-таки 

спрямувати Україну в Європу й підписати асоціацію у Вільнюсі 28 числа. Це основна вимога. І 
ця вимога, виключно мирного характеру, носить наполягання. 

Тому всі провокації, а це саме провокації, які відбуваються, які нібито потім 

придушуються правоохоронними органами, є сплановані заходи, сплановані тими ж 

правоохоронними органами. І хто був, той знає, що оці хлопці спортивної статури, які біля 

Кабміну «тусувалися», потім були прикриті працівниками «Беркуту» і переховувалися вже 

всередині самого Кабміну. 

– Запитання ще одного слухача. 

Слухачка: Пане Олійник, я випадково натрапила на передвиборчу листівку «Партія 

регіонів – ваш вибір!», «Партія регіонів дотримується слова». І там таке: середня зарплата – 8 

тисяч, гідні пенсії, повна компенсація вкладів колишнього СРСР. «Від стабільності – до 

благополуччя!».  

То скажіть, будь ласка, тільки чесно, скільки треба чекати пересічним українцям, щоб 

економічні умови стабільності, яку ви обіцяли, сприяли для вступу в ЄС?  

До речі, про вступ в ЄС Ви нічого не обіцяли. Скажіть правду.  
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Володимир Олійник: Підійміть усі наші програми: ЄС – це основний шлях розвитку 

України. Але й говорили про те, що не можна сьогодні агресивно і вести себе стосовно нашого 

стратегічного партнера – Росії. Нічого дивного. Бо там наші ринки, наші інтереси. 

Але якщо Ви говорите про економічну складову, то скажіть, будь ласка, при Юлії 
Тимошенко тільки половина вкладників отримали компенсації. А вже при Вікторові Януковичу 

– друга половина. І ми сказали: ми будемо продовжувати компенсувати ті вклади, які люди 

недоотримали. 

Якщо говорити про економічну складову, то ми піднімали пенсії не тільки мінімальні 
розміри, але й почали все-таки платити пенсії  залежно від трудового складу. Бо якщо 

попередній уряд це робив, тільки піднімаючи мінімальні пенсії, і тоді появилася та 

урівняйлівка, що ті, хто працював, отримали однаково, і ті, хто не працював, тримали однаково. 

Це погана була політика. 

– Пане Олійник, скажіть, будь ласка, чи є реально можливість того, що угоду буде 

підписано? І трохи відкрийте завісу стосовно переговорів пана Азарова у Російській Федерації. 

Бо з того його інтерв’ю стало так якось зрозуміло,  що є якісь поступки в ціні на газ. Що це за 

поступки? Це обіцянки чи це із завтрашнього дня ціна стане дешевою?  

Володимир Олійник: Уряд не визначає зовнішній курс. Визначає Верховна Рада. І 
вперше в 2010 році за ініціативи президента був прийнятий закон «Про основні засади 

внутрішньої і зовнішньої політики». Там чітко сказано: євроінтеграція. 

Друге. Ми ведемо розмову про те, що сьогодні ведуться переговори на дуже високому 

рівні. Ви побачили, як європейці від шоку перейшли до діалогу і сказали: двері не закриті, ми 

продовжуємо шукати компенсаційні механізми. Про це сьогодні ведуть мову політики. І 
зберігається реальна перспектива. 

Але ми не можемо прийти до підписання угоди з тими показниками, що завтра 

залишитися один на один з нашими проблемами. Бо Росія продовжить посилювати тиск. Це ж 

очевидно із заяв керівників Росії, що після підписання Україна буде мати ще більшу втрату на 

ринках товарів з Росією. 

– Чи можна говорити, що ці переговори закінчаться до 28 числа, і на саміті у Вільнюсі 

все-таки може бути щось підписано?  

Володимир Олійник: Шанси зберігаються. Я думаю, що ми буквально на днях почуємо 

позицію президента. Але позиція президента повинна базуватися не тільки… 

– Будемо чекати позиції президента.   

І. Геращенко: «Євромайдан сьогодні об’єднує, а не розколює країну»  
«Голос Столиці» 

Українське керівництво боїться опозиції, преси і людей, - заявила народний депутат від 

парії УДАР Ірина Геращенко в ефірі радіостанції «Голос Столиці». 

Депутати від «Батьківщини» вимагають від генпрокурора Віктора Пшонки порушити 

кримінальну справу проти прем'єра Миколи Азарова і членів уряду за призупинення підготовки 

до підписання Угоди з ЄС. Крім того, народні обранці Володимир Яворівський та Василь 

Пазиняк просять генпрокурора порушити кримінальне провадження стосовно очільника уряду 

країни за перевищення повноважень. 

За словами народного депутата від парії УДАР Ірини Геращенко, влада України йде на 

порушення законодавства, змінюючи європейський вектор країни. 

Ірина Геращенко: Хочу почати з того, що євромайдан сьогодні об’єднує, а не розколює 

країну. 60% людей підтримують цей вектор. Як євротема може розколоти країну? Розколоти 

країну можуть абсолютно недолугі дії влади, яка просто йде на порушення українського 

законодавства, прийнятого, до речі, цією ж владою, проти волі народу, проти позиції 
журналістів, які так само вийшли на ці європейські майдани. Ось хто розколює країну, а ми 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

23 

намагаємося сказати, що ми за європейські цінності, ми за права людини, ми за дотримання всіх 

тих прав, які насправді близькі кожній людині. Про який розкол тут може йтись? 

«Голос Столиці»: Ви кажете, що 60% підтримують євроінтеграцію, об’єднуються 

заради євроінтеграції, але давайте не будемо забувати ще про 40% українців… 

Ірина Геращенко: Ми у жодному разі про них не забуваємо, це і є демократія. 

Євроінтеграція – це сьогодні найбільш об’єднуюча ідея для українського суспільства. Крім 

цього, є українське законодавство, закон про засади зовнішньої і внутрішньої політики, яку, до 

речі, прийняла Партія регіонів. І там записано, що нашою стратегічною метою є євроінтеграція. 

Є послання президента України, проголошено ним цього року, 90% якого було присвячено саме 

темі євроінтеграції; є заява Верховної Ради про адаптацію українського законодавства до 

європейських стандартів і підготовку всього до підписання Угоди. Так що ж виходить, що 

дійсно сьогодні пан Янукович і пан Азаров порушують законодавство України? 

Та це не партія «Батьківщина» вимагає кримінальної відповідальності для Азарова, 

цього сьогодні вимагає українське суспільство. Вчора під час величезного мітингу, на якому 

було більше 100 тисяч громадян України, європейців, було прийнято резолюцію, у якій чітко 

було заявлено наші вимоги. Перше – це відставка уряду Азарова, друге – кримінальна 

відповідальність цього уряду, який дійсно порушив усі можливі і неможливі закони, а це є 365 

стаття Кримінального кодексу України «Перевищення службових обов’язків» - і рано чи пізно 

Азаров буде за це відповідати саме по цій статті. 

«Голос Столиці»: Чи підтримує УДАР вимогу колег з «Батьківщини» відкрити 

кримінальне провадження відносно прем'єра Азарова по статті Юлії Тимошенко? 

Ірина Геращенко: Ви знаєте, це суспільство підтримує. Вимоги об’єднаної опозиції 
єдині, до цих вимог так само долучилися громадські організації, і це є насправді наша спільна 

позиція. 

«Голос Столиці»: Зараз у ЗМІ дуже багато повідомлень про те, що онлайн-трансляцію 

блокують, коли починає виступати лідер УДАРу Віталій Кличко. Чи це дійсно так, чи це 

просто велике навантаження на мережі? 

Ірина Геращенко: Я думаю, що насправді наша влада настільки перелякана, це такий 

колос на глиняних ногах, що вона робить всілякі дрібні поганки усім. Вона боїться опозиції, це 

очевидно, тому Тимошенко у в’язниці, тому вчора літаку, в якому летів Кличко, не дали 

можливість приземлитися в Києві, чи в Борисполі, чи в Жулянах, і посадили його десь за 500 км 

від столиці, щоб він повертався машиною, тільки щоб він не встиг на цей мітинг. Але 

найбільше, чого боїться влада, це коли тисячі, мільйони людей виходять протестувати проти її 
дій, і чесної преси. От якщо преса буде говорити про лінії розколу, це буде працювати на 

демократизацію і європеїзацію України, і цього, до речі, влада боїться більше, ніж Кличка, 

Тимошенко, Луценка та інших лідерів опозиційних партій. 

«Голос Столиці»: Чи буде майдан сьогодні таким же масовим, як і вчора? 

Ірина Геращенко: Головне, що він сьогодні буде. Дуже важливо, щоб ця акція 

розгорталася по наростаючій, і так воно буде до саміту. 

До слова, вчора Микола Азаров заявив, що уряд не допустить повторення 2004 року. 

Крім того, за словами Азарова, Кабмін України не боїться акцій на підтримку євроінтеграції і 
перевірить законність їх проведення. 


