
ЛЬВІВ 

Щоденно від 10 до 30 тисяч 
львів’ян — студенти вузів і прихиль-
ники євроінтеграції — збираються 
у центрі міста на акцію протесту 
проти дій уряду щодо призупинен-
ня підготовки документів для під-
писання договору про асоціацію 
України з Євросоюзом. Мітингу-
вальники скандують гасла «Україна 
— в ЄС!», «Приєднуйтесь до нас!», 
«Слава Україні!», «Банду геть!», «Ра-
зом ми сила!», «Міліція з народом!», 
«Революція!». Учасники мітингу 
поводяться мирно, молодь танцює, 
співає. Серед тих, хто протестує, — 
викладачі навчальних закладів, мер 
міста Садовий, який першого ж дня 
виголосив свою позицію щодо євро-
інтеграційного курсу країни та за-
кликав населення мобілізуватись. 

ЛУЦЬК 

На Театральному майдані облас-
ного центру триває акція за євро-
пейський вибір України. Учасники 
вимагають відставки уряду Азаро-
ва та відновлення курсу на євроін-
теграцію. Незважаючи на дощ, на 
опозиційний Євромайдан у Луцьку 
вийшли близько тисячі мітингу-
вальників. Люди приходили на мі-
тинг цілими родинами. Учасники 
акції протесту ухвалили резолюцію 
з вимогою відновити курс на євро-
інтеграцію. «Уряд Азарова видав 
незаконне розпорядження, яким 
скасував процес підписання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС, 
ставши співучасником злочину про-
ти українського народу», — йдеться 
в документі. 

«Ми втомилися від зрад, роз-
чарувань, злиднів і безправ’я. Ми 
втомилися від сірості, безнадії, про-
дажності чиновників і суддів. 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», — зазначається у резолюції.

До громадських активістів у ві-
второк приєдналася студентська мо-
лодь. Студенти Східноєвропейсько-
го національного університету імені 
Лесі Українки пройшли колоною від 
головного корпусу навчального за-
кладу до Театрального майдану, де 
розташоване Луцьке євромістечко. 

Спудеї ішли, скандуючи: «Слава 
Україні!» — «Героям слава!», «Сту-
денти за ЄС!», «Україна в Європі!». 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

Студенти вищих навчальних за-
кладів вийшли на мітинг протесту 
проти призупинення процесу під-
готовки до підписання Угоди про 
асоціацію України з ЄС. 

Першим піднявся Прикарпат-
ський національний університет. До 
нього приєднався Івано-Франків-
ський університет права імені Коро-
ля Данила Галицького. Керівництво 
цих вишів не заборонило студентам 
йти до мітингувальників, мотивую-
чи це їхньою громадянською пози-
цією. 

Більше тисячі дівчат і хлопців 
із вигуками «Виходь!» прийшли під 
стіни Івано-Франківського націо-
нального медичного університету, 
закликаючи таким чином своїх од-
нолітків долучитися до акції. Однак 
до мітингувальників із студентів-
медиків приєдналися тільки найсмі-

ливіші: з пар їх не відпускали. 
Далі колона молоді вирушила до 

Івано-Франківського національно-
го технічного університету нафти і 
газу. Опісля всі зібралися на Вічево-

му майдані. Акція триває. 

ДОНЕЦЬК 

У Донецьку в зв’язку з провока-

ціями учасники Євромайдану ви-
рішили не встановлювати намети, 
оскільки влада дала їм зрозуміти, що 
у такому разі акцію розженуть. У ме-
рії кажуть, що поки не мають наміру 
подавати до суду, щоб заборонити 
одночасне проведення заходів при-
хильників і противників євроінте-
грації. 

Звичайно, масового Євромайда-
ну теж немає. Тому що раніше про-
ведені соцопитування показали, що 
за євроінтеграцію лише 27% донеч-
чан. Але і ця цифра засвідчує, що 
кількість налаштованих проєвро-
пейськи зростає. 

ХАРКІВ 

У Харкові ввечері 25 листопада 
понад 100 людей прийшли на акцію 
на підтримку євроінтеграції Украї-
ни, попри розпорядження міського 
голови Геннадія Кернеса призупини-
ти масові заходи у зв’язку зі зростан-
ням захворюваності на грип і ГРВІ. 

Люди зібралися на площі Сво-
боди з прапорцями та стрічками з 
символікою Євросоюзу й України. 
Партійної символіки не було.

Крім того, багато активістів 
одягнуло на мітингу захисні медичні 
маски. 

Як пояснили харків’яни, таким 
чином вони відреагували на розпо-
рядження мера Харкова про забо-
рону проведення масових заходів у 
зв’язку з поширенням грипу. 
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На Михайлівській площі у столиці 
пройшов провладний мітинг 
На Михайлівській площі в Києві близько години тривав 
мітинг під назвою «Будуємо Європу в Україні», організова-
ний Українським союзом промисловців і підприємців. За 
різними даними, в акції взяли участь близько 10 тисяч осіб. 
Зі сцени до учасників мітингу зверталися регіонали Михай-
ло Чечетов, Нестор Шуфрич, Олена Бондаренко, В’ячеслав 
Лук’янов, Володимир Олійник. Анатолій Кінах (ПР) озвучив 
із трибуни проект резолюції мітингу, в якому йдеться про під-
тримку «зважених дій уряду щодо євроінтеграційного курсу 
України». 

Фюле заявив, що уряд України 
про компенсації не звертався 
Україна і Євросоюз не вели переговорів щодо «ком-
пенсаційного пакета», через який начебто український 
уряд призупинив підписання асоціації. Про це розпо-
вів українським журналістам єврокомісар із питань 
розширення і політики сусідства Штефан Фюле. За 
його словами, з Києва не надходили запити щодо ком-
пенсації в разі укладення Угоди про асоціацію. Фюле 
заявив, що Україна не просила і про послаблення 
торгового режиму стосовно підприємств, які можуть 
постраждати від торгової блокади Росії. 

15
стільки тисяч родин протягом 
п’яти наступних років планують 
забезпечити житлом у рамках 
Держпрограми пільгового креди-
тування молоді. 
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Суспільство

Події на євромайданах в обласних 
центрах і столиці держави засвід-
чили, що питання укладання Угоди 
про асоціацію з ЄС укотре розділи-
ло суспільство. 

Опозиція задля відвертого піару 
маніпулює популярними гаслами 
про запровадження безвізового ре-
жиму, примарні європейські зарп-
лати і пенсії. Однак уперто замов-
чує про економічну кабалу, до якої 
за вуха тягнуть Україну голослівні 
політики. Щоправда, зомбування 
не завжди спрацьовує. Скажімо, 
24 листопада на майдані у Львові 
протестувальники освистали та зі-
гнали зі сцени нардепа від ВО «Сво-
бода» Юрія Михальчишина, який зі 
своєю охороною додатково агітував 
тлумаками й образами. Опозиція 
добалакалася до того, що на майда-
нах виголошує ті вимоги до ЄС, які 
Євросоюзу висувають і сам Прези-
дент України та Прем’єр. «Тоді який 
сенс у чомусь звинувачувати Януко-
вича й Азарова?» — все частіше за-
питують поміж люду. 

Якщо відкинути майданну ей-
форію та революційний романтизм, 
стає очевидним, що нинішній сус-
пільний неспокій спричинений ви-
ключно популізмом і політичними 
амбіціями опозиції. Адже пауза в 
процесі підписання Угоди лежить 

винятково в економічній площині. 
Хіба винна влада в тому, що прагне 
для українців вигідних, а не кабаль-
них умов інтеграції в ЄС? Під час 
переговорів із Євросоюзом керівни-
цтво держави постійно наголошу-
вало на неприпустимості зниження 
в Україні соціальних стандартів. Як 
зазначив у телепрограмі «Шустер 
Live» Прем’єр-міністр Микола Аза-
ров, укладання Угоди не означає 
автоматичне встановлення в Укра-
їні європейських зарплат і пенсій 
— це відверта брехня. Насправді ж 
Європа вимагає від України замо-
роження зарплат, відмови від соці-
альних виплат і пільг, доведення цін 

на газ для населення до економічно 
обґрунтованого рівня, підвищення 
платні за комунальні послуги... На 
цьому тлі зрозумілими є слова від-
чаю Прем’єра Азарова до опозиції: 
«Хіба такої євроінтеграції ви хочете 
для українців?». 

Невтішні настрої цілком поді-
ляють і за океаном. Американська 
газета New York Times пише: за 
умови підписання Угоди з ЄС Укра-
їна може опинитися під таким пре-
сингом Росії, для подолання якого 
пропонованих Європою коштів ви-
явиться замало. «Європейці мусять 
бути готовими до того, щоб забезпе-
чити Україні аварійні поставки газу 
і можливий кредит із участю МВФ, 
— констатує видання. — Європа ви-
глядає не надто готовою брати на 
себе більшу відповідальність за не-
дієздатну економіку України». 

Водночас на «Українській прав-
ді» журналіст Мустафа Найєм пише: 
під час зустрічі з Президентом Ві-
ктором Януковичем єврокомісар 
із питань розширення ЄС Штефан 
Фюле «почув про 5,5 мільярда до-
ларів США, які Україна втратила 
в торговельній війні з Росією, і ще 
3 мільярди збитків, які втратить 
країна до кінця року». Загалом від 
підписання Угоди українська еко-
номіка недоотримає 160 млрд дол. 
Та замість конкретних пропозицій, 

як компенсувати ці втрати, Фюле 
заговорив про законопроекти і про 
пришвидшення вирішення питання 
Юлії Тимошенко. Єврокомісар добре 
знав, що законопроекти, спрямовані 
на євроінтеграцію, успішно ухва-
люють у Верховній Раді. А питання 
Тимошенко теж мали вирішити, 
проголосувавши за закон про мож-
ливість переривання терміну відбу-
вання покарання на час лікування за 
кордоном. Напевно, Штефану Фюле 
не було що сказати про готовність 
компенсувати втрати України від 
підписання Угоди. Поки що Україні 
в рамках Угоди Євросоюз офіційно 
пропонував 1 млрд євро на сім ро-
ків, хоча потрібні сотні. 

Наступне запитання — де наша 
гордість, прагнення бути рівним се-
ред рівних, самодостатність України, 
про яку полюбляє говорити опози-
ція? Чому євроспільнота упередже-
но ставиться до України? Чому нам 
пропонують мізерну допомогу, коли 
іншим державам, які підписували 
подібні договори, виділяли в десят-
ки разів більші кошти в рамках по-
літики вирівнювання, тобто збли-
ження держав у рівнях розвитку і 
розвитку європейської територіаль-
ної співпраці? Для прикладу: сусід-
ня Польща з моменту вступу до ЄС 
1 травня 2004 року отримала майже 
85,3 млрд євро. Ці кошти — гігант-

ські порівняно з тими, які пропонує 
сьогодні ЄС Україні. Завдяки допо-
мозі Польща зуміла модернізувати 
економіку, створити нові робочі міс-
ця, подолати відсталість у технологі-
ях. Далі — більше: торік із бюджету 
ЄС та ж Польща одержала майже 
12 млрд євро. А на 2014–2020 роки 
для Польщі закладено аж 105,8 млрд 
євро! Нам пропонують 1 мільярд 
євро на сім років. Чи могла погоди-
тися українська влада на це? 

Чи це означає, що двері в Євро-
пу для України закриті? Зовсім ні, 
вважають європейські політики, 
зокрема єврокомісар із питань роз-
ширення та європейської політики 
сусідства Штефан Фюле. У Брюс-
селі 22 листопада він зазначив, що 
Угоду про асоціацію можливо під-
писати на майбутньому саміті Укра-
їна — ЄС у лютому-березні 2014-го. 
«Українці попросили про паузу, і ми 
поважаємо це рішення, — зазначив 
єврокомісар. — Важливо, що две-
рі залишаються відкритими, ми не 
відмовляємося від українського на-
роду, ми не відмовляємося від євро-
пейських прагнень українців». Ціл-
ком імовірно, що Європа зрозуміла 
прагнення України виключити мож-
ливі ризики в разі підписання Угоди 
і тепер всерйоз задумалася над тим, 
чим вона може допомогти. 

Олег КОЛОДІЙ 

Пауза не означає зрив: про що замовчують на Євромайдані? 

Євромайдан у Львові

Регіони — за Україну в Європі 


