
Минулої неділі від 100 до 150 ти-
сяч людей із усіх куточків країни 
зібралися в столиці, щоб висловити 
свою волю на підтримку європей-
ського курсу розвитку держави й 
одночасно — свій протест проти 
рішення уряду Азарова призупи-
нити підготовку документів для 
укладення Угоди про асоціацію з 
ЄС, яке мало б відбутися 28 листо-
пада у Вільнюсі. 

Збір мітингувальників оголоси-
ли біля пам’ятника Тарасу Шевчен-
ку. Звідти прибічники євроінтеграції 
багатотисячною колоною рушили до 
Європейської площі. По дорозі до 
учасників акції примикали все нові 
і нові групи людей. Перехожі, що 
стояли обабіч дороги, вітали колону 
оплесками та радісними вигуками. 
Дивно було спостерігати за право-
охоронцями, які з усіх боків щіль-
ним кордоном оточили пам’ятник 
Леніну, ніби це найбільша цінність 
української столиці. Вже потім 
з’ясувалося, що «беркутівців» ви-
ставили охороняти монумент «вож-
дю» через інцидент, який трапився 
напередодні, — рішуче налаштована 
колона знесла і розірвала на шматки 
агітаційний намет комуністів. 

Стотисячна колона рухалася 
з вигуками «Банду геть!», «Юлі — 
волю!», «Україна — це Європа!»... 
Одна з мітингувальниць тримала у 
руках власноруч виготовлений пла-
кат: «Краще хліб за 2 євро, ніж за 
2 рублі». 

Підтримати незламну віру укра-
їнців у краще майбутнє, крім полі-
тиків, цього дня прийшли на Євро-
пейську площу і зірки шоу-бізнесу. 
Письменниця та співачка Ірена Кар-
па змусила учасників віча неабияк 
аплодувати словам Отто фон Біс-
марка, який колись сказав, що будь-
яка угода з Росією не варта навіть 
папірця, на якому її уклали. 

«Зараз на цьому Європейському 
майдані твориться історія. Історія 
нашої країни, де кожен із вас бо-
реться не просто за своє майбутнє, 
не просто за свою гідність — ми бо-
ремось за гідність нашої держави, за 
те, щоб наша країна не зробила іс-
торичну помилку, яка була 360 років 
тому. Президент Янукович повинен 
полетіти у Вільнюс, виконати волю 
народу України та Закон і 28 лис-
топада підписати Угоду, де Україна 
стає частиною Європи», — виголо-
сив під час мітингу на Європейській 
площі голова політради ВО «Бать-
ківщина» Арсеній Яценюк. 

«Маємо попередити, що якщо 
Янукович не підпише у Вільнюсі 
договір, ми будемо вимагати до-

строкових парламентських вибо-
рів, — сказав, виступаючи зі сцени, 
екс-міністр Юрій Луценко. — Ми 
змінимо уряд, і він стане проєвро-
пейським. І ми приймемо відповідні 
закони. І ми підпишемо необхідний 
меморандум та Угоду з ЄС». 

Нагадаємо, українці, обурені рі-
шенням Кабміну призупинити під-
готовку документів для укладення 
Угоди про асоціацію України з Євро-
союзом, самоорганізувалися та ви-
йшли протестувати проти рішення 
уряду. Крім столиці, євромайдани 
відбуваються в усіх регіонах країни. 

БЕЗ СУТИЧОК НЕ ОБІЙШЛОСЯ 

Акції протесту тривають кілька 
днів. Перший конфлікт між при-
хильниками євроінтеграції та пра-
воохоронцями стався в неділю біля 
будівлі Кабінету Міністрів. Мітин-
гувальників спробували відтіснити 
від Кабміну. Не обійшлось і без ру-
коприкладства. Обидві сторони за-
стосували сльозогінний газ. 

Неодноразові сутички з вико-
ристанням міліцейських палиць і 
сльозогінного газу відбувались між 
силовиками та протестувальниками 
на Європейській площі, де зосеред-
ились опозиційно налаштовані гро-
мадяни. Саме там розбито наметове 
містечко — депутатські приймальні, 
де люди можуть відпочити, випити 
гарячого чаю, з’їсти бутерброд. 

Найнеприємніше те, що до акцій 
протесту по Україні вкотре були за-
лучені люди спортивної статури, так 

звані «тітушки», які чітко виконува-
ли відведену їм роль витіснення лю-
дей із майданів. 

ЄВРОСОЮЗ ЗАЛИШАЄ 
ВІДКРИТИМИ ДВЕРІ 
ДЛЯ УКРАЇНИ 

Зобов’язання ЄС модернізува-
ти Україну незмінні, двері відкриті. 
Про це заявив комісар ЄС із розши-
рення і політики сусідства Штефан 
Фюле на своїй сторінці у Twitter. 

«Наші зобов’язання модернізу-
вати Україну непохитні, двері від-
криті», — написав Фюле на своїй 
сторінці в Twitter. Запис зроблено 
трьома мовами: українською, росій-
ською та англійською. 

Посол Євросоюзу в Україні Ян 
Томбінський відзначив масову мобі-
лізацію українців на підтримку під-
писання Угоди про асоціацію з ЄС. 
Таку заяву розповсюдила його прес-
служба. 

«Я відмічаю масову мобілізацію 
громадян України на підтримку під-
писання Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Сою-
зом», — сказано в повідомленні. 

«Як і (Верховний представник 
із закордонних справ і політики 
безпеки ЄС) Кетрін Ештон раніше, 
хочу наголосити на своїй вірі в те, 
що майбутнє України — у міцних 
відносинах із ЄС», — заявив Томбін-
ський. «Ми продовжуємо твердо до-
тримуватися нашого зобов’язання 
перед народом України, який мав би 
бути головним бенефіціаром Угоди 

завдяки посиленій свободі та про-
цвітанню, які б принесла Угода», — 
додав він. 

Президент Європейської комісії 
Жозе Мануель Баррозу і президент 
Ради Євросоюзу Герман ван Ромпей 
виступили зі спільною заявою щодо 
України, в якій констатували, що 
пропозиція про підписання Угоди 

про асоціацію з Києвом залишається 
у силі. «Тут необхідна політична воля 
українського керівництва, рішучі дії 
і відчутний поступ на умовах, ви-
кладених у грудні 2012 року. Україна 
вже досягла важливого поступу. Ми 
переконані, що підписання Угоди про 
асоціацію та створення ГВЗВТ — най-
більш амбіційна угода, яку будь-коли 
пропонував Євросоюз і яка може 
забезпечити найкращу підтримку 
економічної ситуації в Україні, впро-
вадження реформ, модернізацію, по-
будову стабільного майбутнього та 
процвітання для усіх українців. ЄС 
твердо стоїть на тому, щоб бути більш 
відкритими та надавати підтримку 
тим, хто готовий до реформ і модер-
нізації», — йдеться у заяві Баррозу та 
Ван Ромпея щодо України. 

Керівництво ЄС зазначає, що ви-
знає зовнішній тиск Росії на Україну, 
але наголошує, що «короткостроко-
ві міркування не повинні ставитися 
вище за довгострокові вигоди, які 
принесе це партнерство». 

ЄВРОМАЙДАН 
ЗАЛИШАТИМЕТЬСЯ У КИЄВІ 
ДО 29 ЛИСТОПАДА 

Координаційна рада столичного 
Євромайдану ухвалила рішення за-
лишитися на майдані Незалежності 

в Києві до 29 листопада включно. 
Про це повідомили члени координа-
ційної ради, до якої входять лідери 
опозиції та активісти Євромайдану. 

«Євромайдан оголошує про про-
довження акції і вимагає від Віктора 
Януковича виконати умови Євро-
пейського Союзу та підписати Угоду 
про асоціацію», — йдеться в рішенні 
координаційної ради. 

УЧАСНИКИ ЄВРОМАЙДАНУ 
ПРИЙНЯЛИ РЕЗОЛЮЦІЮ 

Резолюцію зачитав депутат від 
партії «Батьківщина» Олександр 
Турчинов. 

«Керуючись положеннями ст. 5 
Конституції України, відповідно до 
якої єдиним джерелом влади в Укра-
їні є народ, ми ухвалили рішення 
вимагати відставки уряду Миколи 
Азарова за зраду національних ін-
тересів та ухвалення рішення про 
відмову від курсу на європейську 
інтеграцію. 

Вимагаємо терміново розгляну-
ти й ухвалити всі необхідні євроін-
теграційні закони, у тому числі про 
лікування засуджених за кордоном і 
про прокуратуру.

У разі неспроможності Верхо-
вної Ради ухвалити необхідні за-
кони, відмови парламентської 
більшості голосувати за них — до-
магатися розпуску парламенту і по-
зачергових виборів народних депу-
татів», — виголосив Турчинов.

Також резолюцією ухвалено рі-
шення вимагати від Віктора Яну-
ковича негайно скасувати рішення 

уряду Азарова, припинити політич-
ні репресії, звільнити Юлію Тим-
ошенко, відновити курс на європей-
ську інтеграцію та підписати Угоду 
про асоціацію на саміті у Вільнюсі.

«У разі відмови Президента ви-
конати свої конституційні обов’язки 
та непідписання Угоди — домагати-
ся імпічменту Президенту Янукови-
чу за державну зраду та закликати 
всі демократичні країни світу негай-
но застосувати персональні санкції 
проти Януковича та представників 
його корумпованого режиму», — 
йдеться у резолюції.

Також Народне Віче ухвалило рі-
шення звернутися до керівників ЄС, 
голів держав та урядів усіх 28 країн 
його членів із закликом не закрива-
ти двері Україні в Європу.

«Провести мобілізацію всіх 
партій, громадських організацій і 
громадян, які виступають за євро-
пейську інтеграцію України, для 
проведення акцій протесту до нашої 
перемоги», — зазначив Турчинов.

«Ми втомилися від зрад, роз-
чарувань, злиднів і безправ’я. Ми 
хочемо жити в нормальній, циві-
лізованій європейській державі, де 
панує свобода слова, повага до лю-
дини та її прав, де всі рівні перед за-
коном», — підсумував Турчинов.
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Без допомоги ЄС Росія 
дотисне Україну 
Євросоюз має включитись у боротьбу за Україну та 
запропонувати реальну фінансову підтримку, без 
якої Україну «затягне» у Митний союз. Таку думку 
висловив екс-президент Польщі Александр Кваснєв-
ський в інтерв’ю Radiozet.pl. Кваснєвський пере-
конує, що економіка України, через блокаду Росії і 
відсутність реформ, перебуває у надзвичайно склад-
ному стані. Європа не повинна просто спостерігати 
за цим процесом, а має розробити план конкретної 
фінансової допомоги Україні. 

Євросоюз занепокоївся 
голодуванням Тимошенко 
В ЄС занепокоєні оголошенням безстрокового голо-
дування колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. 
Про це заявила представник глави дипломатії ЄС Кетрін 
Ештон Майя Косьянчич. «Щодо голодування, то ми узяли 
повідомлення до уваги з занепокоєнням. Це все, що я 
можу сказати з цього питання. Пропозиція (підписати до-
говір із Україною. — Ред.) лишається в силі», — сказала 
вона. Як відомо, Тимошенко оголосила про своє безстро-
кове голодування з вимогою до влади підписати Угоду 
про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 

10%
стільки українців хворіють ві-
русними гепатитами. Це близь-
ко 4–5 мільйонів осіб, розповіли 
експерти Інституту інфекційних 
захворювань, зокрема дирек-
тор ГО «Зупинимо гепатит» 
Дмитро Коваль. 
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По різні сторони барикад

Українці відстоюють європейський вибір 
У регіонах України тривають багатотисячні акції на підтримку євроінтеграційного курсу держави 


