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України, який розтягнувся у вандамівському шпагаті між Росією та ЄС, усе ж таки зробить 
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"КоммерсантЪ" (Украина) ...............................................................................................8 

В Киеве вчера прошли самые многочисленные за последние девять лет акции против 
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Президента В.Януковича и роспуска Верховной Рады. Поводом для выступлений послужило 

избиение бойцами "Беркута" сторонников евроинтеграции на майдане Незалежности 30 

ноября. Не обошлось без столкновений и вчера: возле Администрации Президента 

организованные группы молодых людей, примкнувшие к демонстрантам, устроили побоище с 

"Беркутом".  
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другими членами ПР, которые тоже способны пойти на такой шаг — их число может достичь 

20 человек.  
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Народный депутат И.Богословская, заявившая о своем выходе из Партии регионов, 
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На Европейской площади митинговали за Виктора Януковича  Вячеслав 

Хрипун, "КоммерсантЪ" (Украина)................................................................................15 

В руководстве страны вчера не комментировали события в Киеве. Утром В.Янукович 

поздравил граждан с 22-й годовщиной Всеукраинского референдума об утверждении акта 

провозглашения независимости Украины. Пресс-секретарь премьера В.Лукьяненко заверил 

журналистов, что ситуация в Киеве находится под контролем, а "правительство будет 

работать в штатном режиме". В оппозиции не исключили, что Глава государства может ввести 

чрезвычайное положение в Киеве. 

ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 

Володимир Рибак: "Надзвичайний стан не обговорюється"  Українська правда .16 

"Я не маю відношення до жодних наказів, моя задача щоб об’єктивно були розглянуті питання 

на законодавчому рівні. Ситуацію, що склалася на майдані розглядає Генпрокуратура". 

Александр Ефремов опроверг информацию об отставке Левочкина  ForUM ......16 

Председатель фракции Партии регионов А.Ефремов опроверг информацию об отставке главы 

Администрации Президента Украины С.Левочкина. 

Анна Герман о выходе Богословской и Жвании из ПР: «Они выпрыгивают с 
корабля»  Обозреватель ................................................................................................16 

"Я убеждена, что эта страшная ситуация ночью была провокацией против Президента 

Украины, за нагнетание такой ситуации в стране. Я уверена, ее авторы заинтересованы в том, 

чтобы Украина не нашла дорогу в Европу, а чтобы начались столкновения, начались захваты 

государственных учреждений, чтобы народ возмутился. На этом хаосе, как всегда, 

выигрывает третий". 

Єврореволюція. Олігархи підливають масла у вогонь?  Главком...........................18 

У момент, коли протистояння влада-опозиція та влада-народ доходить до точки найвищої 
напруги – важливим, або навіть вирішальним, аргументом у цьому конфлікті може стати 

позиція кількох цілком конкретних людей. Олігархів. Проте усі вони рідко і неохоче йдуть на 

контакт з представниками засобів масової інформації. Єдиний спосіб дізнатися, як трійка 

найбільших олігархів оцінює події у Києві – переглянути сюжети їхніх телеканалів. 

Редакційна політика ТРК «Україна» (Ахметов), «Інтера» (Фірташ) та 1+1 (Коломойський) в 

такі моменти відображає позицію власника. 

БЛОГИ 

Анатолій Гриценко: «Які вимоги Майдану до влади? Внесу ясність  
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того – завдання (мета) першого етапу, на найближчих кілька днів. Так само зараз на Майдані. 
Маємо два стратегічних завдання і два тактичних завдання, на найближчі дні. 

Інна Богословська: «Обращение ко всем униженным и оскорбленным 

харьковчанам, которых пытаются сделать провокаторами»  pravda.com.ua........20 

Дорогие мои сородичи, харьковчане. Стараюсь написать вам рано утром, чтобы успеть с вами 

поговорить до того, как вам начнет промывать мозги наша местная двухголовая власть и 

рассказывать о том, что в стране нужно вводить чрезвычайное положение. 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

Голова Верховної Ради Володимир Рибак закликає політиків до переговорів 

за круглим столом  5 канал, Час новин.........................................................................21 

Україна не підписала угоду про асоціацію на Вільнюському саміті  УТ-1, 

Підсумки тижня..............................................................................................................21 
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Друковані видання 

Володимир Рибак: «Не можна протиставляти економічні об’єднання одне 

одному»  

"Голос України" 

У рамках офіційного візиту до Санкт-Петербурга (Російська Федерація) для участі в 

роботі Міжпарламентської Асамблеї держав—учасниць СНД, у п’ятницю Голова Верховної 
Ради України Володимир Рибак взяв участь у Тридцять дев’ятому пленарному засіданні МПА 

СНД. Голову Верховної Ради України було нагороджено медаллю «За зміцнення 

міжпарламентського співробітництва».  

Також глава українського парламенту провів зустріч з Головою парламенту Республіки 

Молдова Ігорем Корманом. 

«У нас спільні зовнішньополітичні пріоритети, що дає можливість розвивати 

багатостороннє і плідне співробітництво», — сказав він і додав, що в цьому процесі парламенти 

обох країн можуть і повинні відігравати важливу роль. 

Під час зустрічі сторони обговорили першочергові питання україно-молдавських 

відносин, зокрема, щодо активізації двостороннього міжпарламентського діалогу. Також було 

обговорено питання євроінтеграції України. 

І.Корман запросив В.Рибака відвідати Республіку Молдова з офіційним візитом у 

наступному році. Своєю чергою, Голова Верховної Ради висловив думку, що цей візит має 

стати важливим поштовхом для подальшого розвитку міжпарламентської співпраці. 

Сторони наголосили, що одним із вагомих інструментів міжпарламентської взаємодії є 

робота груп дружби і співробітництво профільних комітетів, особливо по лінії євроінтеграції. У 

цьому контексті В.Рибак запропонував розглянути питання щодо організації зустрічі 
парламентських груп дружби, що дасть змогу рухатися у напрямку вирішення актуальних 

питань двосторонніх відносин — передусім їх «пакетного врегулювання». І.Корман, своєю 

чергою, назвав «дуже гарними» взаємини України та Молдови і висловився за необхідність і 
надалі обмінюватися досвідом, зокрема, у питаннях взаємодії з країнами СНД та ЄС. 

У відповідь Голова Верховної Ради зазначив, що «не можна протиставляти економічні 
об’єднання одне одному, Україна повинна співпрацювати з усіма, налагоджувати ефективні 
торговельно-економічні відносини на користь людям, на користь Україні». Водночас він 

підкреслив, що для українців «залишаються важливими європейські стандарти життя і 
ефективна ліберальна візова політика з боку інших країн». 

Україна і Казахстан: треба відновити обсяги взаємної торгівлі 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

4 

Учора Голова Верховної Ради Володимир Рибак також зустрівся з Головою Сенату 

парламенту Республіки Казахстан Касимом-Жомартом Токаєвим. Під час зустрічі глава 

українського парламенту висловив задоволення високим рівнем відносин між Україною і 
Казахстаном, які розвиваються в дусі довіри, дружби та взаємоповаги. 

В.Рибак наголосив, що «ми повинні брати приклад з наших Президентів, між якими 

існує повне взаєморозуміння і взаємоповага». 

Сторони обмінялися думками з актуальних питань двосторонньої співпраці, зокрема, в 

торговельно-економічній сфері, взаємодії на міжпарламентському рівні та щодо 

євроінтеграційних процесів. 

В.Рибак зазначив, що співробітництво між парламентами України і Республіки 

Казахстан потребує суттєвої активізації. «Я переконаний, що двосторонній міжпарламентський 

діалог поновиться і буде достатньо інтенсивним і на рівні керівництва парламентів, і на рівні 
груп дружби і відповідних профільних комітетів», — сказав він та висловив сподівання на те, 

що найближчим часом відбудеться офіційний візит до України Голови нижньої палати 

парламенту Республіки Казахстан. Голова Верховної Ради також запропонував налагодити 

контакти на рівні відповідних фракцій парламентів обох країн. 

Торкаючись питання торговельно-економічних відносин, керівник українського 

парламенту констатував, що обсяги взаємної торгівлі товарами та послугами України і 
Республіки Казахстан у цьому році знизилися на 27,2 відсотка. Водночас, за його словами, 

відповідно до показників зовнішнього товарообігу за 2012 рік, Казахстан посідає третє місце 

серед торговельних партнерів України — країн СНД та восьме — серед усіх країн. 

На переконання Голови Верховної Ради України, необхідно доручити виконавчим 

органам наших держав активізувати економічну двосторонню співпрацю. «Це дасть змогу 

збільшити кількість робочих місць, наповнити бюджет і вирішити соціальні питання», — 

наголосив В.Рибак. 

На думку Голови Верховної Ради, «для подолання негативних тенденцій нам необхідно 

провести аналіз причин, що перешкоджають розвитку взаємної торгівлі, у тому числі на 

законодавчому рівні». За його словами, це дасть можливість уже наступного року призупинити 

ці тенденції та навіть наростити обсяги товарообігу. «Головною метою, безумовно, є створення 

сприятливих умов для суб’єктів господарчої діяльності наших країн, які зацікавлені у 

відновленні традиційних зв’язків та налагодженні нових», — підкреслив він. 

У контексті проведення наступного року запланованих заходів з нагоди 200-річчя з дня 

народження Тараса Шевченка, В.Рибак зазначив, що відкриття пам’ятника видатному 

українському поету і художнику в столиці Казахстану стане одним із найважливіших заходів 

культурно-гуманітарного співробітництва. Він подякував казахській стороні за організацію 

гуманітарних заходів до урочистостей з нагоди 200-річчя Т.Шевченка. 

Під час зустрічі В. Рибак наголосив, що Україна продовжуватиме роботу над 

адаптуванням вітчизняного законодавства до європейських стандартів, підтримавши думку 

Голови Сенату парламенту Республіки Казахстан, що «Європа — це передусім верховенство 

права». Водночас керівник українського парламенту висловився за подальший розвиток 

взаємовигідних взаємин з іншими країнами, у тому числі, з державами—учасницями СНД. 

В.Рибак запропонував активізувати обмін студентами між Україною та Казахстаном, 

зазначивши, що «освіта — це майбутнє наших держав». 

Своєю чергою, К-Ж. Токаєв наголосив, що Україна нині «знаходиться в епіцентрі 
світової політики», і побажав українцям процвітання та успішного розвитку наших 

двосторонніх взаємин. 

Наступний рік має стати Роком творчої спадщини Тараса Шевченка 

Виступаючи у четвер на засіданні Ради МПА держав—учасниць СНД в рамках 

обговорення Плану роботи МПА на 2014 рік, Голова Верховної Ради України Володимир Рибак 

заявив, що 200-річний ювілей Кобзаря містить у собі величезний потенціал консолідації не 

тільки українського суспільства, а й зміцнення єдності та дружби наших держав у рамках СНД. 
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При цьому він зазначив, що наступний рік має стати Роком творчої спадщини Т. 

Шевченка в СНД. 

На переконання В. Рибака, важливою складовою ювілею має стати реалізація Спільного 

плану під патронатом Президентів України та Російської Федерації. Також, за словами Голови 

Верховної Ради, погоджено текст Спільного плану заходів України та Росії з відзначення 200-

річчя з дня народження Т. Шевченка. 

У своєму виступі В. Рибак також наголосив, що Україна під час свого головування у 

Співдружності Незалежних Держав наступного року неухильно підтримуватиме, 

продовжуватиме і розвиватиме найкращі традиції цього об’єднання. «Усі рішення 

прийматимемо консенсусом», — заявив він. 

Володимир Рибак: «200-річний ювілей Кобзаря містить у собі величезний потенціал 

консолідації не тільки українського суспільства, а й зміцнення єдності та дружби наших держав 

у рамках СНД. Тому прошу врахувати пропозицію України при затвердженні плану роботи 

Міжпарламентської асамблеї держав—учасниць СНД на 2014 рік». 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=307617 

Посол США в Україні: "Я на 100 відсотків упевнений, що Угоду про асоціацію з ЄС, 

в остаточному підсумку, буде підписано"  

Юлія Мостова, «Дзеркало тижня. Україна»  

З Джеффрі Пайєттом — Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні — ми 

зустрілися за два дні до Вільнюського саміту. На той момент ще зберігалася мала надія, що 

Президент України, який розтягнувся у вандамівському шпагаті між Росією та ЄС, усе ж таки 

зробить вибір на користь підписання Угоди про асоціацію.  

Ця надія вже була пов'язана не з розумними економічними аргументами або з 
очевидністю цивілізаційного вибору, а з чинником геополітики. США належать до тих 

небагатьох країн, де зі столичного вікна бачать увесь світ. У Вашингтоні розуміють, що краще 

мати справу з непростою Україною, ніж із простим Радянським Союзом. "Якщо американці 
долучаться, то зможуть і Європу вмовити, і Януковича примусити. Інструменти в них для цього 

є" — ця думка народилася в головах не тільки експертів, а й тих, хто від імені влади працював 

на евроінтеграційній передовій. Американці долучилися. Однак, як можна судити з уривчастих 

даних, — далеко не весь арсенал можливостей задіяли. Чому? Можливо, не встигли 

розвернутися. Хоча, швидше за все, спираючись на деклароване Януковичем небажання 

вступати до Митного союзу, вирішили за недоцільне перетискати, ризикуючи виштовхнути 

його разом з Україною за межу неповернення. Можливо, саме тому Джеффрі Пайєтт, 

усвідомлюючи мізерність шансів на вільнюське підписання, відповів на мій передсамітний 

песимізм жорстким єврооптимізмом.  

— Пане Посол, ви працюєте в нашій країні не так давно і тільки починаєте її розуміти. 

Що нового про Україну вам сказав Євромайдан? 

— Одне з головних значень того, що відбувалося впродовж останнього тижня, — це 

повідомлення про силу громадянського суспільства не тільки в Києві, а й по всій країні. Світ 

відчув силу бажання громадськості мати саме таке майбутнє для України, яке пов'язане з 
Європою. Це також сказало мені багато чого і про політичний простір, який існує в країні, і про 

шляхи, якими громадські групи використовують цей політичний простір, щоб висловлювати і 
відстоювати свої позиції та очікування. І, нарешті, це надіслало позитивний сигнал щодо 

здатності політичних груп, студентів, громадських організацій примусити почути свій голос. В 

одному зі своїх інтерв'ю я сказав, що в України є інгредієнти, є цеглинки для побудови 

європейського суспільства. І події останнього тижня ще більше зміцнили мене в цьому 

переконанні. Тобто робота ще триває, але складові для успіху є. 

— Америка ж ніколи не стояла осторонь України та вектора її руху. Для вас стало 

великим розчаруванням призупинення євроінтеграції? 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

6 

— Це розчарування відчули і я особисто, і мій уряд офіційно. Про що й було заявлено і 
представником Держдепартаменту, і віце-президентом США під час його телефонної розмови з 
президентом України. Але ми залишаємося переконаними, що в довгостроковій перспективі 
європейський вектор є і буде правильним курсом для України. Тому ми готові й надалі 
співпрацювати з нашими європейськими колегами, щоб наближати цю кінцеву мету і 
підтримувати тих людей в українському суспільстві, хто цю думку поділяє. 

— Як ви оцінюєте шанси на підписання Угоди про асоціацію у Вільнюсі? Вони ще 

залишилися? 

— Певні шанси є. Але на цьому етапі не випадає говорити про високу ймовірність. Втім, 

я давно переконався: не можна вважати, що футбольну гру завершено, і піти з поля, перш ніж 

пролунав фінальний свисток. 

— Про розмову президента Януковича і віце-президента Байдена ми знаємо достеменно 

стільки ж, скільки і про зустріч Януковича з Путіним, — один рядок в інформповідомленні. Але 

ж Америка не залишилась осторонь після заяви Кабміну і доклала певних зусиль до порятунку 

ситуації. Про що і в якому тоні розмовляли президент та віце-президент? 

— Я би все-таки волів, аби конфіденційність особистих розмов віце-президента США з 
президентом України залишалася недоторканною. Але хотів би розвіяти будь-які підозри, буцім 

розмови Америки й України відбуваються в тій самій тональності, що й розмови з Україною 

деяких інших країн. Ми досить прозоро говорили про наші цілі, а також були прозорими щодо 

каналів, якими повідомляємо Україні про нашу позицію. У моєму "Твітері" ви легко можете 

побачити повідомлення про те, з ким із українських урядовців я зустрічаюся. Також під час 

візиту заступника держсекретаря Вікторії Нуланд в Україну ми дуже чітко давали зрозуміти, 

що підтримуємо тісніший інституційний зв'язок України з Європою. Ми також дуже чітко 

демонстрували нашу готовність посилити і покращити наші відносини та співпрацю з Україною 

у разі успіху підписання Угоди про асоціацію України та ЄС. Це б включало в себе й 

економічний вимір наших відносин. Це було і є незмінним як до рішення Кабінету міністрів 

щодо паузи, так і після цього рішення. В остаточному підсумку, переваги, які б дала Асоціація, 

позначилися б насамперед на доступі до ринків, вірогідності інвестицій, бізнесовій впевненості 
і, як результат, на швидшому економічному зростанні. 

— Чи вважаєте ви обґрунтованими претензії уряду і президента України до країн 

Заходу — насамперед до ЄС, але й до впливової в МВФ Америки також, — щодо неготовності 

надати допомогу, яка б відчутно компенсувала втрати від економічної війни з Росією, що 

виникла у зв'язку з можливим європейським вибором України? Може, під час перемовин із 

Януковичем варто було більше уваги приділити грошам? 

— Я впевнений, що, в остаточному підсумку, Угоду про асоціацію буде підписано, бо 

вона відповідає прагненням українського народу і краще задовольняє перспективи української 
економіки. Щодо компенсацій. Я погоджуюсь із моїм колегою Саймоном Смітом з 
Великобританії, який дуже відверто висловився стосовно незгоди з формулою, відповідно до 

якої Європа має безпосередньо компенсувати Україні можливий обсяг фінансових втрат, яких 

готова завдати Росія. Але, сказавши це, я повторюю й те, що сказав раніше: коли буде 

підписано Угоду про асоціацію, то 28 країн Європейського Союзу, за підтримки Сполучених 

Штатів, стануть акціонерами українського економічного проекту. І як акціонери ми всі будемо 

зацікавлені продовжувати інвестувати в успішність цього проекту. Ми всі дуже напружено 

працювали над виробленням конкретних ідей, як найефективніше робити кроки в напрямі такої 
співпраці. Але, знову ж таки, в стратегічній перспективі найбільші переваги від Угоди 

надійдуть у формі економічного зростання через запровадження пов'язаних із цим кроком 

економічних реформ; із відкриттям для України завдяки Угоді про зону вільної торгівлі нових 

ринків; і переваг, які надійдуть із боку фінансових ринків при підвищенні впевненості 
інвесторів від показників рейтингових агентств.  

Минулого тижня я відвідав Дніпропетровськ. Представ-ники компаній, із якими я мав 

зустрічі, наводили дуже конкретні приклади, які аналізували конкретні аспекти торгової та 

митної політики Європейського Союзу. Вони визначили конкретні великі ринки, які стануть 

доступними в результаті підписання Угоди про зону вільної торгівлі. Ці переваги стануть 
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доступними з першого, підкреслюю — з першого дня від дати підписання Угоди. Компанії 
почнуть інвестувати в Україну, щоб скористатися цими новими можливостями ринку та 

багатогранної економіки. І ніхто із-зовні, ні Європа, ні Росія, ні США, не зможе змобілізувати 

такий обсяг інвестиційного капіталу, який би сам собою вирішив питання економічного 

зростання тут. Економічне зростання прийде завдяки правильному управлінню та приватному 

капіталу. 

— Але ж виживати Януковичу потрібно сьогодні… Спеціалістами пораховано: у 

бюджеті наступного року дірка може сягати 90 млрд. Та і в нинішньому на сьогодні 

казначейством не оплачено платіжок на 18 млрд. А ще — у разі підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС реально світять багатомільярдні втрати у торгівлі з Росією. І, на додачу, 

експерти наполягають: від вступу в дію зони вільної торгівлі з Євросоюзом у перший рік 

бюджет також зазнає втрат, які вимірюються не одним десятком мільярдів гривень. Але ж 

це рік, який передує президентським виборам, що не може не хвилювати Януковича…  

— Всі макроекономічні аналітичні записки, які я бачив, доходять однакового висновку 

про вигідність Асоціації в стратегічному плані. Угода про вільну торгівлю додасть декілька 

відсоткових пунктів до зростання ВВП України у наступні роки. Але є також питання МВФ. 

Дуже чітко говорилося, що ми хочемо бачити успіх у переговорах. Ми впевнені в тому, що 

компроміс цілком реальний. Але необхідні перемовини. Я не можу висловлювати думки за 

Міжнародний валютний фонд, але можу запевнити, що уряд Сполучених Штатів дуже тісно 

взаємодіє і спілкується з цих питань і з керівництвом України, і з керівництвом МВФ. Ми 

продовжуватимемо цей полілог, бо віримо, що прийнятна формула досяжна. Але політичних 

"чорних" ходів немає. І я не думаю, що є якась альтернатива іншій stand-by угоді для ін'єкції 
міжнародного капіталу. Ми — друзі України в цьому процесі. І Європа також хотіла б 

допомогти у нормалізації співпраці України з МВФ. 

— Ви не бачите альтернативи кредитові МВФ та ін'єкціям міжнародного капіталу, 

який має активізуватися внаслідок угоди з Міжнародним валютним фондом. Тобто ви 

вважаєте, що Росія не може бути такою альтернативою і не надасть Януковичу фінансове 

"плече" на півтора десятка мільярдів? 

— Я не знаю, що викладає на стіл Росія, але вважаю, що такій великій економіці, як 

українська, лише МВФ здатен надати адекватні можливості для того, аби у фінансовому плані 
українська економіка могла стати на власні ноги. Особливо це справедливо у світлі того, що 

будь-які кредитні лінії, які готова надати Росія, лише відтермінують процес адміністративної 
модернізації і обтяжать Україну додатковим боргом. 

— Ви так говорите, ніби справді вважаєте неминучим підписання Асоціації, якщо не 29 

листопада, то, за рецептом пана Фюле, на початку 2014 року. 

— Я на 100 відсотків упевнений, що Угоду про асоціацію з ЄС, в остаточному підсумку, 

буде підписано. Бо вона відповідає найкращим економічним інтересам України та віддзеркалює 

прагнення більшості українського народу. Це одна з тих речей, які мене найбільше захопили під 

час спостереження за Євромайданом. Це була не так політична акція, як сплеск народних 

почуттів стосовно майбутнього напряму руху України. Це той процес, що його повністю 

підтримує американський уряд. Ми маємо глибинний і давній інтерес у поглибленні 
інституційних зв'язків України з Європою. Ми вважаємо, що це відповідає і історичній 

спадщині України, і цінностям, і тому майбутньому, якого українці хотіли б для своїх дітей. 

Але останні чотири місяці мене навчили не давати прогнозів стосовно конкретного часу, коли 

відбудеться та або інша подія. 

— І все ж таки, коли ви говорите про незворотність підписання, то мова може йти про 

місяці чи про роки? 

— Дуже сподіваюся, що мова йде про місяці. Також сподіваюся, що Угоду буде 

підписано Президентом Януковичем. І думаю, що це цілком досяжна річ. 

— Під час його першого терміну президентства чи під час другого? 

— Без коментарів. :) 
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— Янукович усе ж таки летить у Вільнюс. І намагається своїми висловлюваннями 

тримати опції відкритими для будь-якого варіанту. Чи відома вам ціна, за яку він міг би 

обрати європейські цінності? Про яку суму взагалі йдеться для підписання Угоди?  

— Думаю, що це неправильна площина для обмірковування цього питання. Не треба 

підходити до нього як до аукціону. Це питання стратегічного майбутнього України, включно з 
економічною траєкторію, яку цей крок запустить. 

— Не виключено, що у Вільнюсі між ЄС і Україною може бути підписано якщо не 

Асоціацію, то принаймні якусь рамку, яка б у собі поєднувала: по-перше, зобов'язання вже двох 

сторін — ЄС та України; по-друге, спосіб контролю її реалізації; по-третє, дату перенесеного 

підписання. Це ймовірно? 

— У тому формулюванні, в якому ви поставили це запитання, воно є гіпотетичним. Та й 

адресувати його належить моїм європейським колегам. Сподівання Сполучених Штатів полягає 

в тому, що Вільнюс дасть потужний сигнал міжнародній спільноті стосовно рішучості України 

рухатися у напрямі тісніших інституційних відносин із Євросоюзом. А Європа надішле чіткий 

сигнал про те, що двері до Угоди про асоціацію залишаються широко відчиненими. Впевнений, 

коли двома сторонами такий сигнал буде надісланий і конкретна мета в майбутньому 

окреслена, то це стане здоровим сигналом для ринків, для міжнародного фінансового 

співтовариства. 

— Петиція громадян на сайті держдепу, де збирають підписи щодо застосування 

санкцій до Януковича, — це натяк на "батіг"? 

— Наша політика — політика активної взаємодії із суспільством. Частиною нашої 
демократії є традиція активних петицій. Якщо ви подивитесь на перелік усіх петицій, які 
започатковувалися на сайті Білого дому, то серед них побачите й вимогу щодо початку 

створення "Зірки смерті", такої, як у "Зоряних війнах". У факті появи петиції, про яку ви 

запитали, немає такого політичного змісту. 

— Якщо буде визначено дистанцію до нової дати вирішення українського питання, то 

яке місце серед умов буде відведено звільненню Юлії Тимошенко? 

— Ми чітко давали зрозуміти, що наше занепокоєння у справі Тимошенко 

зосереджується на питанні швидкого вирішення проблеми надання їй лікування, якого вона 

потребує. Зараз розглядається дуже адекватне короткотермінове рішення, яке б дало змогу пані 
Тимошенко лікуватися в Німеччині, в такий спосіб, щоб це відповідало українському 

законодавству. Ми дуже сподіваємося, що Верховна Рада й уряд України знайдуть спосіб 

розв'язання проблем, пов'язаних із цим питанням. Серед іншого, це важливо й тому, що це 

розчистило б нам шлях до співпраці з Україною у багатьох інших питаннях допомоги в 

побудові сучасної європейської демократії. 

— У разі непідписання Асоціації у Вільнюсі Україна залишатиметься, як мінімум, кілька 

місяців, а то й років "не зарученою"… Як ви оцінюєте ймовірність потрапляння України під 

час цієї паузи до Митного союзу? 

— Обмежусь тим, що скажу: на даному етапі це питання гіпотетичне. Я не бачу жодної 
користі в розлогих прогнозах із цього приводу. Хочу перефразувати відповідь, щоб вона 

звучала позитивно. Уряд Сполучених Штатів залишається повністю відданим роботі з 
Україною для побудови її майбутнього в Європі. Ми готові працювати на цю мету на всіх 

вимірах наших відносин, як офіційних, так і неофіційних. 

http://gazeta.dt.ua/internal/posol-ssha-v-ukrayini-ya-na-100-vidsotkiv-upevneniy-scho-ugodu-

pro-asociaciyu-z-yes-v-ostatochnomu-pidsumku-bude-pidpisano-_.html 

Встает страна огромная  

Ольга Куришко, Сергей Сидоренко, Галина Корба, "КоммерсантЪ" (Украина) 

Вчера с раннего утра по улицам Киева в направлении парка Шевченко, где в 12.00 

должно было начаться Народное вече, двигались отдельные группы людей и организованные 

колонны с государственными флагами и символикой ЕС. Накануне ночью Окружной 
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административный суд столицы по иску Киевской городской государственной администрации 

запретил проведение массовых акций в центре города, но демонстранты не стали менять свои 

планы. "Мы обязательно пройдемся по майдану Незалежности, пойдем к монументу, где 

"Беркут", эти нелюди, избили наших детей! Добивали их! Так что для нас это принципиально!" 

— объяснил немолодой мужчина с флагом партии "Батькивщина". 

Разгон 

Взрыв общественного недовольства действиями властей вызвали события на майдане 

Незалежности, которые произошли в ночь с 29 на 30 ноября. Когда около 4.00 утра Майдан 

окружили бойцы спецподразделения МВД "Беркут", там было около тысячи демонстрантов. 

"Просим немедленно покинуть площадь и не мешать сотрудникам коммунальных служб 

выполнять их работу",— кричал в мегафон представитель милиции, в ответ несколько человек 

из толпы бросили в спецназовцев горящие палки и бутылки. Позже видео с этим эпизодом 

появилось в интернете, именно это ролик в МВД использовали как оправдание своих 

дальнейших действий. 

Бойцы "Беркута" бросились на демонстрантов, избивая всех подряд. В ход пошли 

дубинки, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Спецназовцы по одному оттягивали в сторону 

участников акции, бросали на землю и били ногами. Со всех сторон звучали крики: "За что?", 

"Что вы делаете?" Активисты не оказывали сопротивления, они пытались отойти в сторону или 

скрыться на близлежащих улицах, но спецназовцы догоняли их и продолжали бить. Позже в 

интернете появилось видео с камер наблюдения магазинов, расположенных на примыкающих к 

Майдану улицах. На нем видно, как милиционеры догоняют несколько человек и бьют их 

ногами и дубинками. 

К 4.20 "Беркут" полностью захватил контроль над майданом Незалежности. 

Спецназовцы выставили заграждение из металлических щитов по всему периметру площади. 

Представители коммунальных служб убирали разбросанные плакаты в поддержку 

евроинтеграции, продукты и одеяла. Повсюду на асфальте виднелись следы крови. Несколько 

машин скорой помощи возле Майдана принимали пострадавших. По информации Киевской 

городской станции скорой помощи, в столкновении с милицией пострадали 35 человек, 7 из них 

были госпитализированы. Еще 35 человек были задержаны "за сопротивление сотрудникам 

правоохранительных органов и хулиганские действия". 

Нескольким сотням человек удалось укрыться от преследования в Михайловском 

Златоверхом монастыре. "Люди пришли сюда по делу, и они останутся здесь, пока свое дело не 

сделают. Мы со своей стороны дали все, что могли,— кров и пищу. Что будет дальше, мы не 

знаем",— сказал игумен монастыря Иов (Зваричук). 

В киевской милиции попытались переложить ответственность за случившееся на 

участников акции. Согласно сообщению пресс-службы МВД, милицию попросили вмешаться в 

ситуацию представители управления благоустройства Киевской городской государственной 

администрации, которым демонстранты мешали обеспечивать "подготовку к новогодним 

праздникам". В то же время в МВД подчеркнули, что "к активным действиям" перешли только 

после оказанного сопротивления. "Мне очень жаль, что наши граждане пострадали от 

сотрудников "Беркута". Милиция в этой ситуации выглядела не в лучшем свете. Возможно, 

отдыхая в день по два-три часа, у кого-то не выдержали нервы",— оправдывался глава 

управления МВД в Киеве Валерий Коряк. Вчера он подал в отставку. 

Президент Виктор Янукович и премьер Николай Азаров, комментируя события 

субботней ночи, выразили свое возмущение. "Несколько дней назад я перед всей страной 

заявил о поддержке гражданских ненасильственных акций. Те, кто не услышал слова 

Конституции и Президента и своими решениями и действиями спровоцировал конфликт на 

Майдане, будут наказаны",— заявил президент. "Сейчас ясно одно: кто совершенно не 

заинтересован в том сценарии, который развернулся,— так это власть. Напротив, наша задача 

— сохранить спокойствие и стабильность в стране",— согласился с Президентом Николай 

Азаров. 
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Требования 

К началу вчерашней акции парк Шевченко и близлежащие улицы были заполнены 

людьми, движение автомобилей перекрыто. "Мы ожидаем не менее 150 тыс. человек",— заявил 

"Ъ" народный депутат Владимир Куренной (УДАР). Позже оппозиция оценила явку от 350 тыс. 

до 500 тыс. человек. Данные милиции оказались намного скромнее — 40 тыс. 

От места сбора колонна демонстрантов во главе с лидерами оппозиционных партий 

Арсением Яценюком ("Батькивщина"), Виталием Кличко (УДАР), Олегом Тягныбоком 

("Свобода"), а также главой крупнейшей оппозиционной партии Польши "Закон и 

справедливость" (PiS) Ярославом Качиньским двинулась по бульвару Шевченко в сторону 

майдана Незалежности. Сотрудники милиции старались не попадаться демонстрантам на глаза. 

Корреспондент "Ъ" заметил только небольшую группу представителей МВД, охранявших 

памятник Ленину. "Ганьба!" — заревела толпа, поравнявшись с милиционерами. Сотрудники 

спецподразделения МВД "Беркут" на митинге отсутствовали, и только несколько его 

подразделений позже были замечены в оцеплении у здания Администрации Президента. Уже 

вечером митингующие вернулись к памятнику — там произошли стычки, во время которых 

милиционеров забросали файерами и шумовыми гранатами. 

Увидев приближающуюся толпу — а на преодоление расстояния от памятника 

Шевченко до майдана Незалежности активистам потребовалось меньше часа — сотрудники 

МВД, дежурившие у монумента Независимости, поспешно скрылись. Когда они освободили 

площадь, митингующие начали ломать металлические щиты. С криком "Революция!" группа 

студентов забралась на кузов КамАЗа и начала петь государственный гимн, который сразу же 

подхватили люди на площади. "Вместе и до конца!", "На Кабмин!", "Януковича на елку!" — 

кричали митингующие. 

Пока на Майдане настраивали звук, группа неизвестных людей в масках и строительных 

касках начала бить стекла в здании КГГА. Участники митинга назвали их провокаторами и 

задержали несколько человек, однако позже штурм повторили сами представители оппозиции. 

Разбив двери, представители партии "Свобода" во главе с народными депутатами Игорем 

Мирошниченко и Эдуардом Леоновым ворвались в мэрию и заняли Колонный зал Киевсовета. 

"Милиционеры, охранявшие здание, увидели, что люди настроены решительно, и сами 

отступили. Это помещение принадлежит городской общине, так что нам не грозит обвинение в 

захвате органов государственной власти! Тут будут размещены митингующие, которым нужен 

отдых. Если власть что-то не устраивает, пусть подает на нас в суд!" — заявил Леонов. 

Первыми со сцены, расположенной на Майдане, к участникам митинга обратились 

представители Польши — Ярослав Качиньский и вице-президент Европейского парламента 

Яцек Протасевич. "Несмотря на то что президент Янукович отказался подписать соглашение об 

ассоциации в Вильнюсе, двери ЕС остаются открытыми для Украины",— заявил господин 

Протасевич, подчеркнув, что говорит от имени президента и премьера Польши. "Когда я вижу 

вашу демонстрацию, я верю, что вы будете в Европе!" — добавил Ярослав Качиньский под 

ободрительный гул толпы. После них на трибуну вышли лидеры оппозиции — они огласили 

план действий по свержению власти. "Сегодня тут начинается забастовка, которая должна 

заблокировать весь правительственный квартал! — заявил лидер "Третьей Украинской 

республики" Юрий Луценко.— Наши требования: отставка преступного правительства! 

Захарченко — под суд!" Были и политические требования — импичмент президента Виктора 

Януковича, отставка Кабинета министров и проведение досрочных парламентских и 

президентских выборов. 

Впрочем, если насчет роспуска Верховной рады у организаторов митинга есть четкий 

план, то с отставкой Виктора Януковича дело обстоит сложнее — согласно ст. 108 

Конституции, полномочия президента прекращаются досрочно в случае его отставки, смерти, 

по состоянию здоровья или в порядке импичмента. "Для импичмента в Раде не хватит голосов! 

Во вторник спикер Владимир Рыбак объявит о выходе депутатов из фракции Партии регионов. 

Если их будет около 20 человек, то оппозиция и внефракционные депутаты сформируют 

большинство и отправят в отставку правительство Николая Азарова, а затем мы заблокируем 
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Раду и будем ждать 30 дней, чтобы добиться досрочных парламентских выборов!" — пояснил 

народный депутат Сергей Мищенко (внефракционный). 

Олег Тягныбок сообщил, что для реализации своих планов лидеры оппозиции создали 

Штаб национального сопротивления. "Сейчас мы будем ставить палатки! В Украине началась 

революция! Во всех областях должны быть созданы такие штабы! Наши люди уже в 

Киевсовете! Наши люди уже в Доме профсоюзов!" — закричал Тягныбок. Митингующие 

действительно захватили Дом профсоюзов, расположенный на Крещатике. По словам 

очевидцев, охрана здания не оказала сопротивления. 

Столкновения 

Пока лидеры выступали, на Майдане самоорганизовались колонны желающих 

блокировать Кабинет министров и администрацию президента. Обе группы были близки по 

численности — чуть больше сотни человек. Обе были готовы к штурму — парни шли с 

увесистыми палками, с намотанной на руках защитой от ударов милицейских дубинок. Но ход 

событий у Кабмина и АП оказался принципиально разным. У дома правительства 

митингующие и милиция стояли лицом к лицу без попыток насильственных действий, а 

происходящее на улице Банковой больше напоминало боевые действия, чем мирный митинг. 

На улицу Банковую, ведущую к АП, заехал автогрейдер — тяжелый автомобиль с 

широким ковшом. Он смял установленное там металлическое ограждение и вынудил милицию 

отступить. На защиту АП тотчас вышли бойцы внутренних войск. "Живой щит", судя по всему, 

создали из солдат-срочников — на вид большинству из них было лет по 18. 

Активисты из числа митингующих начали готовиться к штурму администрации. 

Металлические ограждения были разобраны на трубы, в руках оказались камни из мостовой. 

Кроме того, немало труб и цепей принесла с собой группа поддержки, сопровождавшая 

грейдер. Когда толпа достаточно вооружилась, грейдер снова завели, направив его на строй 

солдат ВВ. Но в этот момент выяснилось, что к силовому варианту готовы далеко не все 

митингующие. 

Сторонники штурма говорили журналистам, что они — националисты, на флагах и 

повязках у них были националистическая и нацистская символика. Вот только это очень 

диссонировало с тем фактом, что активисты, сопровождавшие грейдер, друг с другом говорили 

по-русски. 

В какой-то момент на месте оказался народный депутат Петр Порошенко 

(внефракционный). Забравшись на грейдер, он пытался убедить людей отказаться от штурма, 

утверждая, что это — идея провокаторов. В ответ из толпы полетели булыжники, политика 

стянули с машины. После этого атака стала неизбежной. Грейдер вновь завели, направив на 

бойцов ВВ. В ход пошли булыжники и файеры, с нескольких бойцов сорвали шлемы. В ответ в 

демонстрантов полетели газовые гранаты. Слезоточивый газ стал весомым аргументом для 

многих демонстрантов — люди хлынули прочь с Банковой. На месте осталось лишь 20-30 

активистов — похоже, тех, кто сопровождал грейдер изначально. Как выяснилось, они были 

готовы к газовой атаке и в нужный момент надели респираторы и противогазы. 

Дальнейшие события выглядели алогично. Несмотря на то что защитников АП поливали 

градом камней и давили тяжелой техникой, несколько сотен бойцов даже не пытались 

задержать малочисленных нападавших. Атакующие, похоже, также лишь создавали видимость 

штурма, даже не пытаясь прорваться к зданию АП. Грейдер наступал на цепь бойцов, оттесняя 

их на несколько метров, а затем отступал на исходную позицию. "Нападавшие" не стеснялись 

того, что за ними наблюдали журналисты, занявшие стратегическую позицию у ворот 

комитетов Верховной рады — оказалось, что оттуда идет поток свежего воздуха, и там можно 

оставаться даже во время газовой атаки. 

Позже МВД назвало нападавших. "К правонарушениям около администрации 

президента причастны около 300 радикально настроенных членов организации "Братство", 

которые действовали под присмотром Дмитрия Корчинского",— сообщили в пресс-службе 

МВД. "Представители нашей организации никогда не бывают причастными ни к каким 

беспорядкам. Возле администрации президента и возле КГГА было просто очень много 
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хороших людей, и чудесные люди, безусловно, не наши, подвезли бульдозер к АП,— заявил 

лидер "Братства" Дмитрий Корчинский.— Оппозиция, как всегда, ударила в спину лучшей и 

наиболее смелой части украинского народа. Мы привыкли к глупости оппозиции, но с такой 

подлостью — объявить лучшую часть людей какими-то "титушками" и провокаторами — с 

таким мы встречаемся впервые". 

Власть 

В руководстве страны вчера не комментировали события в Киеве. Утром Виктор 

Янукович поздравил граждан с 22-й годовщиной Всеукраинского референдума об утверждении 

акта провозглашения независимости Украины. Пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко 

заверил журналистов, что ситуация в Киеве находится под контролем, а "правительство будет 

работать в штатном режиме". В оппозиции не исключили, что глава государства может ввести 

чрезвычайное положение в Киеве. "Если Виктор Янукович введет чрезвычайное положение и 

попробует разогнать мирную демонстрацию, он будет ответственен перед народом и 

историей",— пригрозил Арсений Яценюк. 

Представители МВД отбили атаку митингующих — в результате потасовок пострадали 

участники акции и журналисты, а также около 100 сотрудников милиции. Противостояние 

прекратилось поздно вечером — лидеры оппозиции призвали своих сторонников вернуться на 

майдан Незалежности. Акция протеста по свержению власти вчера была объявлена бессрочной. 

Сегодня участники митинга планируют пикетировать Кабинет министров и Раду. 

http://www.kommersant.ua/doc/2357628 

"Это отношения только между ними"  

Ирина Лопатина, "КоммерсантЪ" (Украина) 

О том, что глава Администрации Президента Сергей Левочкин подал в отставку, в 

субботу объявило агентство "Интерфакс-Украина". Ссылаясь на свои источники, агентство 

сообщило, что "решение могло быть вызвано несогласием с действиями милиции по разгону 

Евромайдана в центре Киева". Следует отметить, что свою позицию относительно применения 

силы к митингующим публично выразила супруга главы АП, художница Зинаида Лихачева, 

которая "вышла на Майдан поддержать евроинтеграцию". "Я не разделяю свою повседневную 

жизнь и то, что я делаю публично. После жестокого разгона Майдана власть почувствует 

блокаду и невосприятие на всех уровнях!" — написала она на своей странице в Facebook. 

Источники в АП подтверждают, что Левочкин попросил у президента отставки, отмечая, 

что никто, кроме них двоих, комментировать этот вопрос не будет. "Это отношения только 

между ними",— пояснил один из собеседников. При этом в оппозиции поступок Сергея 

Левочкина расценили однозначно. "Я считаю, что это save facing ",— заявил  глава фракции 

"Батькивщина" Арсений Яценюк. 

Сергей Левочкин работает в команде Президента уже восемь лет. В 2006 году тогдашний 

Премьер-министр Виктор Янукович назначил Левочкина руководителем службы главы 

правительства. До этого он был первым помощником президента Леонида Кучмы и советником 

председателя Верховной Рады Владимира Литвина. В 2007 году был избран народным 

депутатом от Партии регионов. В 2010 году сложил полномочия в связи с переходом на 

должность главы Администрации Президента. 

Информации об отставке главы АП предшествовал скандал на телеканале "Интер", 

совладельцем которого является Сергей Левочкин. Лидеров оппозиционных партий Арсения 

Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягныбока отказались пускать на эфир политического ток-

шоу "Шустер Live". Из-за этого вместо программы по "Интеру" началась трансляция 

телесериала. "Виталий Кличко, Олег Тягныбок и Арсений Яценюк подтвердили свое участие в 

эфире. Они приехали, на них повесили микрофоны. И когда лидеры оппозиции подошли к 

студии, двери оказались заблокированы депутатами от ПР. Они кричали, что оппозиционеров 

нет в списках, и их не пустят в студию",— сообщила народный депутат Ирина Геращенко. 

Спустя 20 минут ситуация разрешилась, и ток-шоу вышло в эфир с участием представителей 
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оппозиции. Источники на телеканале утверждают, что это произошло после телефонного 

звонка Сергея Левочкина. 

Между тем глава АП может оказаться не единственной потерей провластной команды. 

Одной из первых о решении выйти из фракции Партии регионов в связи с разгоном 

Евромайдана заявила народный депутат Инна Богословская. К вечеру с такими же заявлениями 

через СМИ выступили Давид Жвания, Николай Рудьковский и Виктор Бондарь. Заместитель 

главы фракции ПР Анатолий Кинах сообщил, что очередное заседание фракции пройдет 

сегодня, 2 декабря. "Никакого внеочередного характера оно носить не будет",— заверил он. 

Впрочем, Бондарь заявил, что число желающих выйти из фракции ПР может достичь 20 

человек: "Мы общались со многими и по телефону, и на Майдане. Завтра будет видно реальное 

количество людей, которые на самом дела отважатся принять решение о выходе из фракции. 

Как минимум заявления от пяти-семи человек завтра точно будут". В частности, народный 

депутат Владимир Мельниченко признался, что уже написал заявление о выходе: "Внутренне я 

принял решение, но заявление пока не передавал, я официально объявлю об этом в течение 

нескольких дней". 

Заместитель главы фракции ПР Олег Царев подтвердил, что все заявления будут 

рассмотрены: "Публично я слышал только об одном заявлении — Инны Богословской. Хотя ее 

письменного заявления у нас еще нет. Но никто никого силой держать не будет!" 

Исход депутатов из ПР может изменить расстановку сил в парламенте в пользу 

оппозиции. Давид Жвания объявил, что в парламенте необходимо создать "проевропейское 

большинство". А Мельниченко считает, что его можно формировать на базе фракций партий 

УДАР, "Свобода", "Батькивщина", депутатов-мажоритарщиков и тех, кто покинет ПР. Однако 

Олег Царев не верит в развал существующего большинства: "Надо посмотреть, хватит ли им 

голосов людей, которые выйдут из фракции". Напомним, сейчас ПР имеет в Верховной Раде 

207 голосов, ситуативно их поддерживает КПУ (31 депутат) и внефракционные депутаты (всего 

35 человек), обеспечивая голосование на уровне 226-270 голосов. В оппозиционных фракциях 

— 168 депутатов. 

Директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко 

согласился с возможностью формирования нового парламентского большинства в формате, 

названном Мельниченко. "Первыми его действиями может стать рассмотрение вопроса 

недоверия нынешнему правительству, а дальше возможно активное участие в формировании 

нового состава Кабмина",— утверждает Фесенко. 

http://www.kommersant.ua/doc/2357893 

Блицинтервью: Инна Богословская  

"КоммерсантЪ" (Украина) 

Народный депутат Инна Богословская, заявившая о своем выходе из Партии регионов, 

рассказала корреспонденту Юлии Рябчун о причинах этого шага и о том, что, по ее мнению, 

может остановить политический кризис в стране. 

— Вы активно поддерживали экономическую и гуманитарную политику Партии 

регионов. Чем обусловлено ваше решение выйти из ПР? 

— Это все клише и клише неправильные. Я стала членом партии в 2007 году, в 2009-м 

вышла из нее. Это было сделано в знак протеста против создания коалиции БЮТ и ПР. В 

партию я снова вступила только на этих выборах (в 2012 году.—"Ъ"). Первый раз, когда я была 

в правительстве Януковича—Азарова, я была там с подачи президента Леонида Кучмы, но 

ушла оттуда из-за несогласия с политикой Николая Азарова. Это с моей подачи появился 

термин "азаровщина". Так что мои отношения с ПР складывались довольно сложно. Просто 

когда общество выбрало эту политическую силу, и они пригласили меня работать в блоке 

экономических реформ, я согласилась. Тот штамп, что я, мол, противник Юлии Тимошенко,— 

это бред. Если парламент меня избрал главой временной следственной комиссии по 

расследованию газовых контрактов, то кто еще должен был говорить об этом? Это была моя 
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работа. Я занималась ею полтора года. Так что клише и штампы, которые распространяются 

обо мне в интернете, к реальной жизни имеют очень мало отношения. 

— Будете ли вы голосовать за законопроекты оппозиции, например те, которые 

позволят экс-премьеру Юлии Тимошенко отправиться на лечение в Германию? 

— Да, за те законы, которые касаются лечения,— конечно, буду. Если встанет вопрос о 

ее амнистии или помиловании — исключено. Она виновата, я в этом убеждена. За такие 

газовые контракты человек должен отвечать. Однако на лечение пусть едет и освободит от 

своего влияния нашу страну. 

— Вы вышли из ПР, поскольку не согласны с разгоном Майдана? 

— Разгон Майдана стал последней каплей. Это та черта, которая говорит о том, что 

данная власть не может быть властью. Вторая причина — это отказ власти от евроинтеграции. 

Я член комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции, занималась этой проблематикой 

и за собственные деньги объездила всю Европу, убеждая политиков в необходимости принять 

Украину в свою зону влияния. Поэтому этот разворот — это величайшая политическая ошибка. 

— Вы как член правящей партии и профильного парламентского комитета знали, что 

курс власти изменится, до того, как Кабмин обнародовал свое распоряжение? 

— В понедельник мне стало известно от очень узкого круга лиц, что в высшем 

руководстве партии есть два человека, которые намерены продвигать идею паузы в 

евроинтеграции. Я предупредила их, что люди выйдут на улицы, что этого делать нельзя. Мне в 

ответ сказали высокомерно, что у них есть данные социологических исследований о том, что на 

улицы никто не выйдет. Ну вот. Имеем то, что имеем. 

— Как ваше решение воспринял глава фракции ПР Александр Ефремов? 

— Мы с ним еще не общались. Дело в том, что заявление я написала в субботу. 

Официально оно будет у него на столе в понедельник утром, в 9.00. 

— Одновременно с вами из ПР вышли Давид Жвания и Николай Рудьковский. Ваше 

решение было согласованным? 

— Нет, но я общаюсь с теми людьми, которые вышли и которые собираются выходить. 

Я не буду называть фамилий, эти люди должны принять самостоятельное ответственное 

решение. И сейчас нельзя их называть, чтобы не спугнуть или чтобы не вынудить их принимать 

такое решение. Это серьезное решение, каждый должен принять его сам. Речь может идти о 

том, что из ПР готовы выйти около 20 человек. 

— Вы намерены создать свою политическую силу, как это было в 2003 году, когда вы 

возглавили "Вече"? 

— Нет, сейчас этого делать не нужно. И кроме того, все политические проекты в 

Украине, которые будут создаваться сверху, обречены на провал. Нужно, чтобы общество 

захотело политических объединений нового типа. Чтобы не было выбора между Януковичем и 

Тимошенко, между Западом и Востоком. Общество должно созреть для набора ценностей, 

которые мы называем европейскими, а на самом деле это общечеловеческие ценности: 

неприкосновенность личности, частной собственности, законность, реальная борьба с 

коррупцией. Если общество созреет, я готова помочь создать любую общественную или 

партийную силу. 

— Не планируете ли вы вступать во фракции меньшинства? 

— Нет, это сейчас не моя игра. Я считаю, что сейчас надо забыть про свои гетманские 

амбиции и создать проевропейское политическое большинство. Мы впервые за все годы 

независимости имеем больше 50% тех, кто хочет европейского будущего. У нас есть все 

возможности переформатировать парламент и создать там новое проевропейское большинство. 

— Вы говорили, что имеете свой план действий по выходу из сложившейся в стране 

ситуации. Каковы его основные тезисы? 

— Эти планы сейчас меняются каждый день. До ночного разгона Майдана у меня был 

четко прописанный план для ПР и фракции. Предполагалось создать демократическое крыло 

внутри партии, которое взяло бы на себя ответственность за переубеждение руководства партии 
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в пользу европейского курса. После ночного избиения детей на Майдане я понимаю, что эта 

тактика полностью себя исчерпала. Виктор Янукович должен был немедленно уволить всех, кто 

причастен к разгону Майдана, поехать в Европу и начать договариваться о внеочередном 

европейском форуме, чтобы подписать соглашение об ассоциации. До начала сегодняшнего 

митинга власть должна была полностью переформатироваться внутри, но они этого не сделали. 

Президент к обществу не выходит. Ведет ли он переговоры с европейской элитой, мы не знаем. 

— Как, по-вашему, будут дальше развиваться события? 

— Сегодня я была с людьми на Народном вече, и многие говорили о сценарии Чаушеску 

для Украины. Я убеждала всех, что Румыния до сих пор не отошла от того ужаса, и ничего 

подобного у нас предпринимать нельзя! Но я уверена, что если власть ничего не будет делать и 

дальше, такой сценарий станет реальным. Сейчас я вижу только один вариант развития 

событий — мы должны в Верховной раде сформировать проевропейское большинство и 

поставить перед спикером Владимиром Рыбаком вопрос о его готовности организовывать 

работу парламента в новых условиях. Если он не способен этого делать, значит нужно менять 

спикера. И нужно любыми путями договариваться с властью о досрочных президентских 

выборах. Другого варианта уже нет. 

— Могут ли последние события в Украине ускорить процесс подписания соглашения об 

ассоциации? 

— Если бы Виктор Янукович подписал соглашение об ассоциации и подал в отставку, 

это было бы идеальным вариантом. Тогда бы мы уберегли Украину от гражданского 

противостояния и кровопролития. Это было бы идеальным геополитическим сценарием. И это 

было бы очень хорошим сценарием для Януковича и членов его семьи — это бы обеспечило их 

физическую неприкосновенность. 

— Вам известно, где сейчас находятся президент и члены правительства, чем они 

занимаются? 

— Я об этом и говорю! Президент с понедельника должен безвылазно сидеть в 

парламенте и находить способы выхода из политического кризиса. А он что? Летит в Китай, а 

потом летит в Россию! К огромному сожалению, за три последних года создалась пропасть в 

коммуникации между властью исполнительной и законодательной, между президентом и 

обществом. Это привело к искажению информации. Власть не понимает, что происходит в 

обществе, и делает одну ошибку за другой. Они пожинают плоды закрытой средневековой 

манеры управления. 

http://www.kommersant.ua/doc/2357893 

На Европейской площади митинговали за Виктора Януковича  

Вячеслав Хрипун, "КоммерсантЪ" (Украина) 

В пятницу в Киеве состоялся митинг в поддержку внешнеполитического курса 

Президента Виктора Януковича. Накануне мероприятия, в четверг вечером, на Европейской 

площади была установлена сцена с символикой Партии регионов и баннерами "Построим 

Европу в Украине" и "Защитим национального производителя". К 11.00 на площадь стали 

стягиваться люди с флагами Партии регионов. Многих из них рано утром привезли в Киев на 

автобусах. Среди сторонников ПР были представители практически всех областей страны. 

Всего поддержать курс президента пришли до 10 тыс. человек. Многие из них настороженно 

смотрели в сторону митинга сторонников евроинтеграции, который проходил на находящемся 

рядом майдане Незалежности. Впрочем, каких-либо активных действий в отношении 

идеологических противников они не предпринимали. 

Около 12.00 митинг открыл председатель парламентской фракции Партии регионов 

Александр Ефремов. Он сообщил, что приостановка процесса евроинтеграции связана со 

сложным экономическим положением, в котором оказались отечественные производители. "Я 

встречался с руководителями предприятий, рабочими, главами районов и городов и везде 

слышал только одно: останавливаются предприятия, теряются тысячи рабочих мест,— заявил 
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господин Ефремов.— И президент принял единственно правильное решение — остановиться". 

Затем Александр Ефремов призвал "построить Европу в Украине": "Было бы глубоким 

заблуждением считать, что кто-то вместо нас — или Россия, или Европа — сделает нашу жизнь 

лучше. Только мы сами своими руками, своим умом сможем построить нашу жизнь такой, 

какой хотим". 

Сменивший Ефремова народный депутат Владимир Олийнык добавил, что если бы 

Виктор Янукович подписал соглашение с ЕС на предложенных условиях, то это была бы "не 

ассоциация, а капитуляция Украины". Впрочем, особого энтузиазма у собравшихся слова 

ораторов не вызвали. В 15.15 митинг завершился, а его участники стали расходиться. Около 

сотни из них расположились на противоположной от Евромайдана стороне Крещатика, где они 

простояли еще несколько часов.  

http://www.kommersant.ua/doc/2357893 

Інтернет-ЗМІ 

Володимир Рибак: «Надзвичайний стан не обговорюється»  

Українська правда 

Спікер Володимир Рибак на даний момент немає необхідності введення надзвичайного 

стану. 

Про це він заявив на брифінгу після погоджувальної ради. 

Спікер заявив, що не з'ясовував, хто віддавав наказ про розгін демонстрантів на Майдані, 
оскільки це не його компетенція. 

"Я не маю відношення до жодних наказів, моя задача щоб об’єктивно були розглянуті 
питання на законодавчому рівні. Ситуацію, що склалася на майдані розглядає генпрокуратура", 

- уточнив він. 

При цьому Рибак уточнив, що питання введення надзвичайного стану "на сьогоднішній 

день не розглядалося ні на якому рівні". 

"Необхідності я не бачу", - сказав спікер. 

Рибак вважає, що зараз потрібно робити все, щоб адміністративні будівлі працювали. 

http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/2/7004308/ 

Александр Ефремов опроверг информацию об отставке Левочкина  

ForUM 

Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов опроверг информацию об 

отставке главы Администрации Президента Украины Сергея Левочкина. Об этом, как передает 

корреспондент ForUm’а, он заявил на брифинге журналистам. 

«Сегодня утром он находится на работе, выполняет свои обязанности… У меня просьба, 

прежде чем распространять информацию, ее нужно проверять», - отметил он. 

Напомним, 30 ноября в некоторых СМИ появилась информация о том, что глава 

Администрации Президента Украины Сергей Левочкин подал в отставку. 

http://www.for-ua.com/politics/2013/12/02/123931.html 

Анна Герман: «Они выпрыгивают с корабля»  

Обозреватель 

Выход из Партии регионов народных депутатов Инны Богословской и Давида Жвании – 

"выпрыгивание с корабля". Такое мнение в ходе пресс-конференции в "Обозревателе" 

высказала народный депутат Украины, советник Президента Украины Анна Герман. 
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"Каждый в своей жизни принимает то решение, которое он принимает. Я думаю, что мы 

должны разделять ответственность. Если мы были вместе в парламентском большинстве, 

предпринимали какие-то шаги, делали какие-то вещи, то мы должны вместе нести за них 

ответственность. Я не принадлежу к тем людям, которые выскакивают с корабля, как только 

этот корабль начинает шататься", - заявила нардеп. 

По ее мнению, решение о выходе из фракции оправдано "в стабильный период". "Но в 

такой ситуации, я думаю, надо иметь мужество отвечать за то, что мы все вместе делаем", - 

подчеркнула нардеп. 

"Обозреватель" поинтересовался, есть ли среди членов фракции Партии регионов и 

другие желающие последовать примеру Богословской и Жвании. "Сегодня у нас было 

заседании фракции, и все, кто пришли на заседание, однозначно сказали, что они готовы 

продолжать работать в команде", - рассказала Герман. "Если будет формироваться какое-то 

европейское большинство в парламенте, я не исключаю, что, возможно, часть депутатов 

останется при своем мнении, но, насколько я знаю, большинство в нашей фракции – люди 

проевропейской ориентации, и они будут готовы войти в такое большинство, если оно будет 

создано в парламенте", - сказала нардеп. 

Как убеждена Герман, в сложившейся ситуации "не надо делиться по партийным 

квартирам", а сосредоточиться на задаче сохранения государства и европейского выбора 

Украины. 

Напомним, как сообщалось, 30 ноября, после силового разгона Евромайдана, депутат 

Верховной рады Инна Богословская приняла решение о выходе из Партии регионов. В тот же 

день подобное решение принял народный депутат Давид Жвания. В то же время, как заявил 

спикер парламента Владимир Рыбак, на сегодняшний день в Верховной Раде имеется только 

одно заявление о выходе из фракции – Давида Жвании. 

Силовой разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября был провокацией, 

направленной против Президента. 

Такое заявление в ходе пресс-конференции сделала народный депутат Украины, 

советник Президента Украины Анна Герман. 

"Я убеждена, что эта страшная ситуация ночью была провокацией против Президента 

Украины, за нагнетание такой ситуации в стране. Я уверена, ее авторы заинтересованы в том, 

чтобы Украина не нашла дорогу в Европу, а чтобы начались столкновения, начались захваты 

государственных учреждений, чтобы народ возмутился. На этом хаосе, как всегда, выигрывает 

третий", - сказала она. 

В то же время Герман обратила внимание на тот факт, что в момент силового разгона 

Евромайдана там не присутствовали лидеры оппозиции. "Не было никого, кто мог бы защитить 

этих людей"; "если бы они там были, подобного бы не случилось", - заявила она. 

Герман ответила также на вопрос, кто должен понести наказание за события 30 ноября. 

"Я не судья. Я высказала свою точку зрения, что ни в коем случае с людьми нельзя так 

поступать – они имеют право на мирные митинги и высказывание своей позиции. Президент 

Украины также осудил этот акт и эту жестокость. А в остальном – пусть расследуют, кто это 

начинал, как это было, кто за этим стоит. Но в данном случае равную ответственность должна 

нести и власть, и оппозиция", - подчеркнула она. 

«Я думаю, что президент слышит свой народ. Если президент не слышит свой народ – 

это большая проблема», - сказала Герман. 

"Я была и остаюсь убежденной сторонницей евроинтеграционного пути Украины. Я 

всегда об этом публично и открыто заявляла и продолжаю это делать. Однако я не отношусь к 

людям, которые в тяжелое время бегут из команды", - заявила Герман. 

«Считаю, что если ты в команде - то должен разделять командную ответственность до 

конца, даже когда приходит время испытания. Так должны вести себя порядочные люди. 

Можно проиграть, но нельзя изменить, поэтому мне по меньшей мере странно слышать 

развенчивающие заявления Богословской, еще несколько дней назад по заданию власти 
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развенчивала одних, а сегодня по чьему-то заданию уже развенчивает других», - добавила 

Герман. 

По мнению нардепа, Богословская пытается очернить имя главы СНБО по чьему-то 

заказу. 

"Почему она пытается скомпрометировать именно Андрея Клюева, который был и 

остается самым убежденным сторонником евроинтеграционного курса? Андрей Петрович 

очень много сделал для процесса евроинтеграции. Ему доверяют западные политики, и почему 

Богословская сейчас пытается его скомпрометировать и приписать какие-то провокации, - у 

меня возникает вопрос, чью задачу она на этот раз выполняет. Я считаю, что в это сложное 

время каждый должен следовать своей совести", - подчеркнула Герман. 

http://obozrevatel.com/politics/61385-german-o-vyihode-bogoslovskoj-i-zhvanii-iz-pr-oni-

vyipryigivayut-s-korablya.htm 

Єврореволюція. Олігархи підливають масла у вогонь?  

Главком 

У момент, коли протистояння влада-опозиція та влада-народ доходить до точки 

найвищої напруги – важливим, або навіть вирішальним, аргументом у цьому конфлікті може 

стати позиція кількох цілком конкретних людей. Олігархів. 

Проте усі вони рідко і неохоче йдуть на контакт з представниками засобів масової 
інформації (великі гроші люблять тишу, як відомо). Особливо – в умовах, коли баланс сил 

коливається, а переможець далеко не очевидний. 

Єдиний спосіб дізнатися, як трійка найбільших олігархів оцінює події у Києві – 

переглянути сюжети їхніх телеканалів. Редакційна політика ТРК «Україна» (Ахметов), «Інтера» 

(Фірташ) та 1+1 (Коломойський) в такі моменти відображає позицію власника. 

«Главком» переглянув вечірні випуски новин за 1 грудня цих трьох телеканалів у 

частині, яка присвячена протистоянню у Києві і виявив, що усі вони прагнули уникнути якоїсь 

упередженості і намагалися подавати інформацію про події збалансовано. 

У вечірньому випуску програми «События» на ахматівській ТРК «Україна» сюжет про 

події на Банковій назвали «Бунт мільйона». Перебіг подій журналіст відтворив майже коректно, 

проте один з акцентів він зробив на тому, що лідерів опозиції на Банковій не було. «Люди 

дивуються, чому не приходили представники опозиції. Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок і 
Віталій Кличко – вони тут, за нашою інформацією, не з’являлися», - сказав він, хоча в інтернеті 
можна легко знайти фото, де Кличко намагається стримати натовп від атак на правоохоронців. 

В іншому сюжеті кількість учасників акцій протесту оцінили у 800 тис чоловік, що можна 

вважати реверансом у бік противників влади. 

Загалом же телеканал намагався дотримуватися журналістських стандартів і нейтральної 
тональності. Це свідчить про те, що «Главком» був правий, коли писав про непублічне 

протистояння між Ахметовим та Януковичем: зазвичай «Україна» інформувала про події 
прихильно до влади. Можливість того, що олігарх таємно або явно підтримає опозицію, можна 

оцінити як цільком ймовірну 

Найпопулярніший канал «Інтер», що контролюється Фірташем та главою адміністрації 
Януковича Львочкіним, у сюжеті про події 1 грудня розповідає зважено, за винятком оцінки 

кількості учасників акції – їх канал оцінив як більше мільйона. Це перебільшення, але знову на 

користь противників президента. Головний акцент сюжету про події на Банковій – мирна 

демонстрація переросла у бійки з обопільними жертвами через провокаторів. «Частина 

мітингувальників навіть починає захищати самих силовиків, в яких радикали кидають шматки 

бруківки. Їхні дії називають провокацією», - йдеться в сюжеті. 

Стосунки власника «Інтера» Дмитра Фірташа з Віктором Януковичем останнім часом 

теж переживають деяке охолодження. Про нього можна судити з того, що голова Адміністрації 
президента Сергій Льовочкін (людина, яку разом з опальним Валерієм Хорошковським 

записують до групи Фірташа) не тільки особисто відвідував Євромайдан, але й, за чутками, 
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написав заяву про відставку у зв’язку з жорстоким нічним розгоном акції протесту. В той же 

час народний депутат Інна Богословська, яка зараз належить до орбіти Льовочкіна, на знак 

протесту вийшла з фракції Партії регіонів. Тому не дивно, що телеканал «Інтер» останнім часом 

відверто, хоч і не різко, опонує владі. 

На телеканалі 1+1, власником якого є Ігор Коломойський, підсумкова тижнева програма 

ТСН стала спецвипуском, присвяченим подіям у Києві. Ведуча почала з подій на Банковій і 
спроб штурму Адміністрації Президента «невідомими молодиками, провокаторами, їх активно 

здавали в міліцію». В сюжеті – кадри розгону маніфестантів «беркутом», синхрон: «П’ятеро 

лупцюють одного лежачого, «беркут» проти юнаків у масках...». Журналістка коректно 

відділила провокаторів від мирних мітингувальників, показані кадри, як провокатори 

проривають ланцюг тих, хто намагався не допустити зіткнень. Подальші сюжети - про 

захоплення Київради, йолки, спроби повалення памятника Леніну, автомобільний марш-кидок 

на Межигір’я та реакцію світової спільноти. 

Ігор Коломойський – можливо, найобережніший з усіх трьох олігархів. Він відомий тим, 

що любить розкладати яйця, тобто фінансування, в усі кошики. Саме тому він порівняно 

безболісно пережив зміну влади, однак невдовзі Сім’я, яка почала набирати силу, «наїхала» на 

олігарха. У Коломойського намагалися відібрати авіакомпанію «Аеросвіт» та ряд інших 

активів. Однак і це не змусило його перейти у відкриту опозицію, навіть навпаки: телеканал 1+1 

продовжував тривалий час бути лояльним до влади. Однак видається за ймовірне, що це було 

лише тактичне очікування слушної нагоди – висвітлюючи сутички на Банковій, «плюси» 

зберегли загальний баланс, однак, на відміну від «Інтера» та ТРК «Україна», показали навіть 

спробу опозиціонерів прорватися до Межигір’я та заяви представників світової спільноти на 

підтримку Євромайдану і Єврореволюції. 

Схоже, що провідні олігархи, до яких зараховують і Віктора Пінчука з його телевізійним 

холдингом (СТБ, Новий, ICTV)) зайняли очікувальну позицію з деяким креном в бік опозиції. 
Вони чекають, коли чаші терезів хитнуться в той чи інший бік, або коли ситуацію можна буде 

непомітно підштовхнути у вигідний для себе бік. Ймовірно, справа не лише у тому, що під 

Януковичем захитався трон, але й у тому, що Сім’я постійно переходить їм дорогу та й взагалі 
стає небезпечною. Тому нема жодного сумніву, що втручання цих людей у ситуацію на боці 
вулиці буде означати кінець Януковича. 

http://glavcom.ua/articles/15810.html 

Блоги 

Анатолій Гриценко: «Які вимоги Майдану до влади? Внесу ясність  

pravda.com.ua 

При плануванні військової операції завжди визначається її стратегічне завдання (мета), а 

крім того – завдання (мета) першого етапу, на найближчих кілька днів. 

Так само зараз на Майдані. Маємо два стратегічних завдання і два тактичних завдання, 

на найближчі дні. 

Згадаймо, коли і чому розпочався Майдан? Коли Уряд Азарова прийняв рішення 

призупинити підготовку до підписання Угоди з Євросоюзом. Тому ВИМОГА ПЕРША: цей 

Уряд має піти у відставку, причому в повному складі – адже він одностайно проголосував за 

зупинення Угоди про асоціацію з ЄС. Який механізм? Рада голосує за відставку Азарова 

(проект уже внесено), або Указ про відставку видає сам Янукович. 

Далі. Чому вчора-сьогодні Майдан став набагато потужнішим і вимоги громадян 

жорсткішими? Тому що Беркут МВС уночі, незаконно, жорстоко, із застосуванням 

неконтрольованої сили, знищив наш мирний Майдан. Отже ВИМОГА ДРУГА: негайна 

відставка міністра внутрішніх справ Захарченка і притягнення до кримінальної відповідальності 
усіх, хто віддавав злочинний наказ і хто діяв злочинно.  
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Механізм? Янукович видає Указ про звільнення Захарченка, а Генпрокуратура 

забезпечує розслідування і далі – суд. 

Ці дві вимоги Майдану є тактичними. На найближчі дні. 

А стратегічні завдання Майдану? Їх теж два: 

ПЕРШЕ – якомога швидше підписання Угоди з Євросоюзом; 

ДРУГЕ – зміна влади і системи влади в країні, задля проведення ефективних реформ в 

рамках Угоди з ЄС і на основі дійсно європейських цінностей. А це, як усі розуміють, реально 

можливо після обрання нового Президента, нового парламенту і призначення нового Уряду. 

Звідси відповідні заяви і вимоги Майдану. 

Сподіваюся, таким чином я вніс певну ясність для людей, які не мали змоги почути 

виступи (заяви) лідерів опозиції та громадських діячів безпосередньо з трибуни Майдану. 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/grytsenko/529ba438c13ca/ 

Інна Богословська: «Обращение ко всем униженным и оскорбленным 

харьковчанам, которых пытаются сделать провокаторами»  

pravda.com.ua 

Родной мой Город, моя любовь, моя "кислородная подушка", ХАРЬКОВ! 

Дорогие мои сородичи, харьковчане. Стараюсь написать вам рано утром, чтобы успеть с 

вами поговорить до того, как вам начнет промывать мозги наша местная двухголовая власть и 

рассказывать о том, что в стране нужно вводить чрезвычайное положение. 

Не верьте! Не молчите! Не поддавайтесь на эти провокации! Цель их только одна – 

сохранить свою беспредельную власть. А мотив и того примитивней – жадность. Абсолютная 

власть и бесчестно нажитые деньги – вот и вся их мотивация. 

Им так понравилось унижать и оскорблять людей, забирать бизнесы, "перерабатывать 

бюджет" в свои карманы, вымогать деньги у предпринимателей для благоустройства, что они 

даже не могут представить себя обычными гражданами в нормальной стране с европейскими 

правилами. Для них человеческое достоинство, культура, наука, свобода человека, 

неприкосновенность частной собственности, свободные СМИ – как дуст для тараканов. Для них 

независимые суды, профессиональная прокуратура и милиция, свободное 

предпринимательство, отсутствие коррупции – невозможная среда для жизни. 

А для меня – невозможная среда для жизни человека с чувством собственного 

достоинства – в Харькове при этой власти. И никакие чистые дороги и прекрасные парки не 

могут оправдать хамство, бескультурье, жадность, коррупцию и беспредел, творимый в моем 

родном городе этими ребятами. Они забирают у нас малую родину – самый любимый город. 

Но их все устраивает – они "царюют"! Поэтому они делают все, чтобы сорвать наше 

приближение к европейским стандартам жизни. И сейчас им совершенно наплевать на то, что 

милиция бьет в кровь наших детей – студентов, которые дежурили на романтичном ночном 

майдане в центре Киева, обнявшись, как воробышки. Сейчас им наплевать на то большинство 

граждан Украины, которые хотят других, про-европейских правил и стандартов жизни в 

собственной стране. Они хотят, как и раньше, иметь эксклюзивное право пользоваться всеми 

благами в Европе в то время, как в Харькове огромное число людей в бедности и бесправии 

сводят концы с концами. 

Имея поддержку меньшинства населения города и области, они пытаются от имени трех 

миллионов человек заявить о необходимости ввести чрезвычайное положение в Украине и 

снова поставить вопрос о разделении страны. Не дайте себя использовать, дорогие харьковчане! 

Депутаты областного и городского советов, не совершайте преступления против самих себя, 

своих семей и близких! 

Спросите своих детей и внуков – хотят они жить в путинской России или в Европе? 

Ответ будет очевиден – в Европе. Всякий нормальный человек живет и для себя, и для детей и 

внуков. Так какое право имеет сегодняшняя власть устраивать богатую "европейскую" жизнь 
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для своих семей, унижая и оскорбляя всех остальных, лишая абсолютное большинство детей и 

внуков надежды жить в стране, где достоинство, зарплата, бизнес и права человека будут свято 

охраняться?! Они хотят быть несменяемой и неконтролируемой властью. Беспредельщики – так 

говорит о них большинство моих сограждан. Уверена – Харьковчане не позволят их руками и 

голосами совершать провокации для кровавых расправ над нашими же людьми. Скажите свое 

"НЕТ" расправам над мирными протестантами, коррумпированной до мозга костей власти и 

хамскому отношению к людям – и мы наладим хорошую жизнь в нашей собственной стране. 

С любовью и глубоким уважением, харьковчанка, Инна Богословская 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/bogoslovska/529c17294e3f4/ 

Телебачення і радіомовлення 

Голова Верховної Ради Володимир Рибак закликає політиків до переговорів за 

круглим столом  

5 канал, Час новин  

Ігор ТАТАРЧУК, ведучий: До переговорів за круглим столом закликає політиків Голова 

Верховної Ради Володимир Рибак. Він повідомив, що зустрічався з Віктором Януковичем, 

який, заявив Рибак, на стороні людей, бо вони мають право на мирні зібрання. Круглий стіл має 

відбутися завтра, - запевнив спікер. Утім не уточнив, хто братиме в ньому участь. 

Україна не підписала угоду про асоціацію на Вільнюському саміті  
УТ-1, Підсумки тижня 

Андрій СМІЯН, ведучий: На сьогодні у нас був запланований спецвипуск, присвячений 

дитячому "Євробаченню". Але з огляду на ті події, які відбулися в країні напередодні вночі, 
коли спецназ зачистив Майдан Незалежності і постраждало багато людей, з огляду на те, що 

відбувається зараз у Києві, ми вирішили початки з політики. 

Тетяна НАКОНЕЧНА, кореспондент: На Вільнюському саміті Україна не підписала 

угоду про асоціацію. Головний аргумент - Євросоюз не надав гарантій фінансової підтримки 

для компенсації збитків, яких наша держава зазнала після утисків з боку Росії. 

Віктор ЯНУКОВИЧ, Президент України: "После того, как мы найдем ответы о решении 

финансово-экономических трудностей". 

Тетяна НАКОНЕЧНА, кореспондент: Найближчим вікном у Європу вже називають саміт 

"Україна-ЄС", який відбудеться в березні наступного року. Саме тоді Київ матиме ще один 

шанс підписати Угоду про асоціацію. В уряді від таких прогнозів утримуються, але запевняють: 

Україна продовжує курс на євроінтеграцію. 

Сергій АРБУЗОВ, перший віце-прем'єр-міністр України: "Ми пропонували Європі 
варіант, і вона підтримала. Я вважаю, що зараз ситуація буде стабілізуватися. І потрібно всім 

заспокоїтися, почекати, розібратися". 

Даля ГРИБАУСКАЙТЕ, Президент Литви: "Європейський Союз і далі готовий 

допомогти українському народу, посприяти на його шляху України до демократії та прав 

людини. На цих засадах ми, європейці, стоїмо разом із українським народом. Двері 
Європейського Союзу залишаються відкритими для України". 

Тетяна НАКОНЕЧНА, кореспондент: За подіями в Литві уважно спостерігали на 

столичному Майдані Незалежності. І навіть коли стало зрозуміло, що угоди не буде, 

прихильники євроінтерації вирішили не розходитися. Активісти лишилися ночувати в наметах. 

Але світанок на Майдані вони не зустріли. Близько четвертої ранку мітингувальників почали 

відтісняти бійці "Беркуту". У столичній міліції пояснили: видворити протестувальників їх 

попросили комунальники, щоб встановити на Майдані новорічну ялинку. 35 людей дістали 

поранення. 
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Лікар: "Семеро доставлено в лікарні, тому що на етапі швидкої допомоги ми не можемо 

поставити кінцевий діагноз. Це черепно-мозкова травма, можна сказати її прогноз через 2-3 

неділі, тому що вона проявляється пізніше". 

Тетяна НАКОНЕЧНА, кореспондент: Частину травмованих уже відпустили по домівках. 

У міліції запевнили: постраждали і їхні 12 бійців. Проти "беркутівців" порушили кримінальну 

справу. 

Віталій ЗАХАРЧЕНКО, міністр внутрішніх справ України: "Я хотів би від себе особисто, 

від членів колегії принести вибачення за надмірне застосування сили працівниками міліції". 

Тетяна НАКОНЕЧНА, кореспондент: Зачистку Євромайдану засудили міжнародні 
посли. 

Джеффрi ПАЙЄТТ, посол США в Україні: "Поки працюю над тим, щоб зрозуміти, що 

сталося, але, звичайно, засуджую застосування сили проти мирного зiбрання. Потiм ще скажу 

більше". 

Тетяна НАКОНЕЧНА, кореспондент: Після зачистки Майдану люди знайшли прихисток 

у Михайлівському соборі. Під ранок туди почали сходитися небайдужі кияни. Приносили 

найнеобхідніше. 

Микола, киянин: "Гарячий чай, суп, квасоля. Просте. Он треба чаю". 

Учасник мітинг: "Не хватає сала українського, з хлібом і часником для сили духу нації". 

Тетяна НАКОНЕЧНА, кореспондент: Із принесених харчів організували польову кухню. 

Тут усім керують волонтери. 

Марія СИМОНОВА, студентка: "Я мала їхати додому вчора, о другій дня, але я 

розірвала свій квиток, після того, як я взнала, що о 4-й було розігнано демонстрантів, я 

вирішила тут залишитись, тому що я вважаю, що майбутнє моєї держави важливіше, ніж тих 

два модулі, які я маю сьогодні". 

Тетяна НАКОНЕЧНА, кореспондент: Поруч – безкоштовна аптека. Сюди люди зносять 

гроші та ліки для мітингувальників. Щоб підтримати учасників акції, до Києва приїздять люди з 
різних регіонів і навіть країн. 

Учасник мітингу: "Я приехал из Грузии, из города Батуми, приехал поддержать своих 

друзей. Они обязаны отстаивать свои права, потому что Украина – это и есть Европа. Украина 

не должна стоить на коленях ни перед кем". 

Тетяна НАКОНЕЧНА, кореспондент: Протестувальники зізнаються: чіткого плану дій не 

мають. Але розходитися не збираються. 

Розширення економічної співпраці стало головною темою зустрічі спікера 

українського парламенту Володимира Рибака з російськими колегами  

БТБ, Новини  

Вікторія ТРЕТЬЯК, ведуча: Розширення економічної співпраці стало головною темою 

зустрічі спікера українського парламенту Володимира Рибака з російськими колегами – 

головою ради федерації федеральних зборів Валентиною Матрвієнко та головою Держдуми 

Сергієм Наришкіним. Зустрілися в рамках міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД, 

яка проходить у Санкт-Петербурзі. Говорили про те, які закони слід ухвалити обом країнам для 

поліпшення економічного співробітництва.  

«Україна має намір вибудовувати свої відносини з країнами Митного союзу на 

добросусідських та взаємовигідній основі, а також реалізовувати намічені плани і домовленості, 
що ухвалені як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях. Сподіваємось, що плідна 

взаємодія митних і прикордонних служб наших країн дозволить уникати складних ситуацій на 

українсько-російському кордоні», Володимир Рибак, голова Верховної Ради України. 

Рыбак созывает оппозицию и власть на круглый стол  

Интер, Подробности недели  
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Дмитрий АНОПЧЕНКО, ведущий: И вот только что в редакцию вернулся наш 

корреспондент, которому удалось встретиться со спикером Верховной рады Владимиром 

Рыбаком, который сделал важное политическое заявление. 

Владимир РЫБАК, Председатель Верховной рады Украины: "І влада, і опозиція повинна 

вже буквально з завтрашнього дня сісти за стіл переговорів. Я, як голова Верховної ради, 

гарантую, що буквально завтра такий круглий стіл відбудеться. У всіх учасників процесу буде 

можливість висловити свої думки. Я вірю в те, що люди мають право збираться на мирні 
зібрання і висловлювати свої думки. Ніхто не дає права нікому цих людей принижувати, бити. 

Те, що сталося з п'ятниці на суботу - це таке неможливе в Україні. І влада підтримувати не 

буде. І завтра на переговорах ми цю тему затронемо і будемо розглядати. Я зустрічався з 
президентом. Президент знаходиться на стороні людей, які мають повне право збираться на 

мирні демонстрації і висловлювати свої думки". 

Апогеєм народних виступів став мітинг і народне віче у Києві  
ICTV, Факти тижня 

Оксана СОКОЛОВА, ведуча: Так само, як і в експертів, протягом тижня позиції у 

простих жителів країни були розділені. Мешканці східних промислових регіонів, зав’язаних на 

російські ринки збуту, не хотіли би підписання асоціації з ЄС, бо вони боялися, що це 

позбавить їх роботи. А от жителі центру та заходу країни розглядали саміт у Вільнюсі, як шанс 

змінити майбутнє країни, і запровадити європейські цінності. Апогеєм народних виступів став 

сьогоднішній мітинг і народне віче у Києві. Найголовніші події тижня. 

Кореспондент: Від гарячої підтримки до красномовного протесту. Угода про 

євроінтеграцію викликала різні емоції. Але байдужим в країні не лишила нікого. Поки політики 

збиралися на саміт у Вільнюсі, тисячі мешканців України вишикувалися у живий ланцюг від 

Києва до самісіньких кордонів Євросоюзу. 

Чоловік: "Хочемо всьому світу сказати, що українці – європейська нація". 

Кореспондент: Активісти стояли у містах і поза ними. А на самому кордоні зв’яли за 

руки з поляками. 

Жінка: "На кордоні з Польщею, вже на Польщі стоять наші так само студенти, які мають 

візи". 

Кореспондент: У Львові увесь тиждень мітингувало близько 10 тисяч активістів. 

Мітингарів цілодобово підтримували волонтери. 

Чоловік: "Спекти якихось пляцків, і попити кави принести. Мені дружина дала таке 

завдання". 

Кореспондент: А молоді мами вийшли на флешмоб разом зі своєю малечею. Вони ще не 

вміють розмовляти, але вже за євроінтеграцію. На великому ватмані із заголовком "Карапузи 

йдуть в ЄС" мами написали символічного листа Президенту, пояснивши, чому вони хочуть, 

щоб їхні діти жили в Європі. 

Жінка: "Я хочу, щоб вона жила у вільному суспільств, і не боялася". 

Кореспондент: У севастопольської молоді свої аргументи. І вони проти підписання угод 

з Європою. 

Антон ТІЦКИЙ, предпставинк Руського молодіжного руху: "Нам бы не хотелось, чтобы 

наше государство стало сырьевым придатком для Европейского союза, у которого и так есть 

определенные проблемы в экономической сфере". 

Кореспондент: У Києві влаштували навіть символічний похорон євроінтеграції. Кілька 

десятків активістів у масках та костюмах робітників, шахтарів та фермерів пронести символічну 

труну до представництва Євросоюзу. Вони залишили вінки з написами – від металургів 

Дніпропетровщини та Запоріжжя. Бо вважають, що саме ці галузі постраждають найбільше 

через приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС. 
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Чоловік: "Вы посмотрите, что происходит в Европе, когда люди выходят на улицу. 

Полиция там куда более агрессивна чем украинская милиция с нами. Это говорить опять же о 

том, что Европе надо перенимать украинских стандарты". 

Кореспондент: На батьківщині металургів тим часом батьки розділилися. За асоціацію 

зібрався євромайдан. Але простояв не довго. Підкачані хлопці у спортивних костюмах серед 

ночі розтрощили наметове містечко. Після інцидент суд заборонив будь-які акції на тутешній 

Європейській площі. Так само вчинили і в Одесі, з турботою про туристів. 

Олександр ІЩЕНКО, директор юиридчного департаменту: "В центральной части города 

по этим местам обычно проводится экскурсии, в том числе с участием иностранных туристов, и 

проведения таких акций могло бы нарушить этот процесс". 

Кирило ФІЛІМОНОВ, координатор одеського "євромайдану": "Ми будемо 

дотримуватися рішення суду, яке наразі існує. Хоча ми розуміємо, що воно абсурдне, і ми 

будемо його оскаржувати". 

Кореспондент: У Харкові євромайдан заборонили через загрозу поширення грипу. Що 

правда, мітинг на підтримку відтер мінування вступу в ЄС дозволили. Мер Харкова Геннадій 

Кернес приїхав на мітинг особисто у спортивному костюмі на велосипеді. 

Геннадій КЕРНЕС, міський голова Харкова: "Харьков – европейкий город. Все, кто 

живут в этом городе, любят свою страну, любят своего Президента". 

Кореспондент: На підтримку Президента і його позиції у Вільнюсі великий мітинг 

зібрали і на Європейській площі столиці. 

Дато КАКАЧЕВ, учсаник мітингу на підтримку дій влади: "Я не против Европы, ни в 

коем случае. Очень много лучшего. Мы просто еще не на той ступени". 

Кореспондент: Виступали тут в основному представники Партії регіоніВ, які від початку 

були прихильниками більш тісної співпраці з Росією, аніж з Європою. 

Нестор ШУФРИЧ, народний депутат України, фракція Партії регіонів: "Этим странам с 

300-летней демократией, по пути которых они поубивали и Президентов, и премьер-министров, 

и королям головы порубали. Они сегодня хотят тот 300-летний путь, который они прошли, 

заставить нас пройти за 2 года". 

Кореспондент: Після нічного розгону Євромайдану, пристрасті закипіли з новою силою. 

Апогеєм став сьогоднішній Київ. 

Лидеры оппозиции заявили о мирном настрое вышедших на Майдан  

ТРК "Украина", События недели 

Евгений МИХИН, ведущий: А прямо в этим минуты в Доме профсоюзов проходит 

брифинг оппозиции, на котором лидеры заявили о мирном настрое вышедших на Майдан. Они 

призвали украинцев не сидеть в своих городах, приезжать в Киев, и главная цель на завтра – 

отставка правительства. 

Без Ради президент не може запровадити надзвичайний стан  

Радіо Свобода 

Президент України просто так запровадити надзвичайний стан не в змозі. Про це заявив 

Радіо Свобода юрист, екс-віце-спікер Верховної Ради Віктор Мусіяка. Без згоди Верховної Ради 

глава держави не може піти на такий крок, наголосив експерт. Водночас він заважив, що в 

історії незалежної України був прецедент, коли цей стан фактично запроваджували на окремій 

території. 

– Є у нас закон 2000 року про режим надзвичайного стану. Такий закон є і він 

передбачає таку можливість. Коли блокуються органи влади, коли є загроза життю і здоров’ю 

громадян, коли порушується функціонування якихось надзвичайно важливих інституцій 

держави, президент може вдатися до такого кроку. Але обумовлюється, що спочатку має бути 
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зроблене президентом попередження, що у разі неприпинення певних дій доведеться 

запровадити надзвичайний стан. А вже після попередження президент може видати указ, який 

обов’язково протягом двох днів має бути затверджений Верховною Радою. І в такому разі цей 

надзвичайний стан не більше, ніж на місяць може бути запроваджений. А потім, у разі потреби, 

його можуть продовжити ще на 60 днів. 

– Тобто, при запровадженні надзвичайного стану президентові без Верховної Ради ніяк 

обійтися не можна? 

– Там говориться так: він видає указ, який Верховна Рада має розглянути негайно на 

предмет затвердження. Просто видати указ, без згоди Верховної Ради, такого бути не може. І 
для цієї згоди досить 226 голосів. Ви розумієте, якщо зараз у когось десь свербить, то вони 

зважають на те, чи є зараз у Верховній Раді 226 голосів на підтримку надзвичайного стану.          

– А були прецеденти запровадження надзвичайного стану на окремих частинах 

території України? 

– Якщо ви згадаєте: 2006 року було оголошено в деяких районах Криму надзвичайний 

стан у зв’язку із пташиним грипом. Саме в цей час тривали вибори. Під час надзвичайного 

стану не можна проводити жодних мітингів, маніфестацій. Жодних виборів до будь-який 

органів влади проводити взагалі забороняється. Навіть, якщо надзвичайний стан запровадили в 

якомусь окремому районі. А 2006 року саме цей стан оголосили, а вибори тривали. От такий 

реальний факт. 


