
Верховна Рада провалила голо-
сування за відставку Кабінету 
Міністрів України. 

За цю постанову проголосували 
186, проти — 5, утрималися — 12, не 
голосували — 135. Усього на засідан-
ні були присутні 338 осіб. Зазначи-
мо, що фракція КПУ не брала участь 
у голосуванні. 

У повному складі «за» натиснули 
фракції «Батьківщини», «УДАРу», 
«Свободи». За відставку уряду Аза-
рова проголосував і один регіонал із 
Рівненщини Юрій Благодир. 

На жаль, думкою своїх виборців 
знехтували волинські депутати-ма-
жоритарники Ігор Єремеєв, Степан 
Івахів, Сергій Мартиняк, Ігор Па-
лиця та регіоналка Катерина Ващук 
(про це пише http://vikna.if.ua/news/
category/ua/2013/12/03/15534/view). 
Навпроти їхніх прізвищ у резуль-
татах голосування стоїть позначка 
«відсутній». «Депутатською» мовою 
це означає «підтримую уряд Азаро-
ва, який провалив євроінтеграцію і 
є відповідальним за побиття студен-
тів на Майдані». 

Хоча буквально напередодні 
голосування за відставку Кабміну 
Ігор Єремеєв у персональній ко-
лонці висловлював переконання, 
що уряд має взяти на себе відпо-
відальність за насилля проти мир-
них мітингувальників і піти у від-

ставку. 
«Терміново має бути створена 

платформа для переговорів у Верхо-
вній Раді, учасниками якої повинні 
стати: Президент, спікер парламен-
ту, представники влади й опозиції, 
громадські активісти, уповноважені 
міжнародні спостерігачі, — пише 
він. — Результатом же компромісно-
го діалогу має стати формування но-
вого складу уряду, який завершить 
процес підписання Угоди між Укра-
їною та ЄС і забезпечить реалізацію 
її положень». 

Сергій Мартиняк також вважав, 
що уряд має відповісти за свої про-
рахунки та помилки. 

«Не потрібно шукати, на кого 

перекласти відповідальність. Уряд 
має добровільно піти у відставку! Це 
стане ще одним кроком у напрямку 
до Європи. Адже у кожній цивілізо-
ваній європейській країні урядовці 
вчинили б саме так. Без сумніву, ми 
маємо покарати кожного, хто винен 
у скоєнні злочину в ніч на 30 листо-
пада», — заявив нардеп. 

Яскравий приклад того, як слова 
можуть розійтися з ділом. 

Умив руки у визначальну хвили-
ну й екс-спікер Верховної Ради Воло-
димир Литвин. Непослідовним ви-
явився і Давид Жванія. Він також не 
голосував за відставку уряду, хоча з 
трибуни ЗМІ постійно повторював, 
що виступає за зміну КМУ. 

ЄС повинен заморозити активи 
причетних до насильства в 

Україні, пишуть «ІноЗМІ». 
У редакційній статті британ-

ського видання The Financial Times 
наголошується, що проєвропейські 
протести у Києві заслуговують на 
солідарність, інформують УНН. 

«Потрібно заморозити активи 
причетних до насильства в Україні 
та відмовити таким особам у надан-
ні віз», — The Financial Times. 

На думку видання, «вже давно 
зрозуміло, що Януковичу дорожче 
збереження його особистої влади, 
ніж інтереси України», а від Угоди 
про асоціацію з ЄС він відмовився, 

«керуючись інстинктом самозбере-
ження». 

«Невдовзі після того, як Януко-
вич поїхав із Вільнюса, не підписав-
ши Угоду, було продемонстровано 
темніші прояви його рішучості за-
лишитися при владі», — йдеться у 
статті. 

«На вихідних мирну демонстра-
цію, яка висловлювала свою під-
тримку Угоді з ЄС, цинічно атакував 
озброєний «Беркут», використову-
ючи сльозогінний газ і кийки. Лю-
дей переслідували на вулицях, коли 
вони намагалися втекти», — йдеться 
у матеріалі. 

The Financial Times наголошує, 

що на це насильство потрібно дати 
жорстку відповідь, використовуючи 
зацікавленість українських посадов-
ців суто у власній вигоді: «Високо-
посадовці мають банківські рахунки 
на Заході, їхні діти навчаються на За-
ході. ЄС повинен чітко заявити, що 
заморозить активи будь-кого, хто 
причетний до цього насильства, та 
відмовить таким особам у наданні 
віз». 

Газета не згодна, що Євросоюз 
повинен запропонувати умови, які 
були б прийнятними для української 
влади: «Компроміс став би зрадою 
європейських принципів, які під-
тримує більшість українців». 
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Іноземні ЗМІ: ЄС повинен заморозити активи причетних 
до насильства в Україні 

Лідери опозиції поки що не ма-
ють відповіді на запитання, 

наскільки довго може затягнутися 
всеукраїнський страйк, який вони 
3 грудня оголосили на брифінгу. 

До столиці продовжують 
з’їжджатися обурені люди зі всі-

єї України. Вони блокуватимуть 
адміністративні будівлі в Києві, й 
наразі можна констатувати пере-
древолюційну ситуацію в Україні. 
Про це на брифінгу журналістам 
заявив лідер ВО «Свобода» Олег 
Тягнибок, передають УНН. 

«Комуністи працюють в уні-
сон із Партією регіонів. Вони 
разом спровокували і продовжу-
ють провокувати ситуацію на ву-
лицях в Україні. Наразі в країні 
передреволюційна ситуація, вже 
з’їжджаються люди з усієї країни, 
блокуватимуть адміністративні 
будівлі», — заявив Тягнибок. 

«Азаров не захотів сам іти у 
відставку. Тож ми йдемо пікету-
вати АП із вимогою відправити 
Азарова у відставку своїм указом 
(указом Президента)», — додав 
він. 

Луганська облрада 
запропонувала провести 
всеукраїнський з’їзд депутатів 
На позачерговій сесії депутати Луганської облради 
ухвалили заяву, в якій закликали українців не допустити 
громадянського протистояння в суспільстві та виріши-
ти питання про зовнішньополітичний вектор розвитку 
України мирним шляхом. Обранці громади пропонують 
скликати в Києві всеукраїнський з’їзд депутатів усіх рівнів 
для обговорення ситуації, що склалася в країні. 

В Єврокомісії не знають, коли 
до них приїде делегація 
з України 
Про це повідомив представник Єврокомісії Саймон 
О’Коннор. 2 грудня Президент України Віктор Яну-
кович провів телефонні переговори з президентом 
Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу, що тривали 
півгодини. Президенти домовилися про те, що ЄК при-
йме українську делегацію для обговорення аспектів 
Угоди про асоціацію, зокрема й створення зони 
вільної торгівлі. 

15,3
стільки тисяч років потрібно пра-
цювати середньостатистичному 
українцю з зарплатою $392, щоб 
заробити статки, які дозволять 
йому ввійти в нинішній рейтинг 
найбагатших людей країни. 

Польський Сейм висловив 
стурбованість загостренням 

політичної ситуації в Україні. Про 
це йдеться в резолюції Сейму, яку 
прийняли на початку засідання у 
вівторок, 3 грудня. 

«Сейм Польщі висловлює гли-
боке занепокоєння загостренням 
політичної і громадської ситуації 
в Україні після одностороннього 
завершення владою перемовин 
щодо Угоди про асоціацію з Євро-
союзом», — ідеться в ухвалі. 

Закордонні депутати засудили 
«невиправдане застосування сили 
проти учасників і спостерігачів ор-
ганізованих останніми днями про-
тестів проти цього рішення». 

У той же час Сейм звертається 

до усіх сторін із закликом «забез-
печити мирний характер перебігу 
демонстрацій». 

У резолюції також висловлено 
повну солідарність із громадянами 
України, що показують усьому сві-
ту своє прагнення, щоб їхня країна 
стала повноправним членом ЄС. 

Сейм закликав українські вла-
ду й опозицію дійти політичного 
консенсусу щодо євроінтеграції. 

Депутати також попросили 
парламенти країн ЄС про «при-
йняття рішення, яке стане зміц-
ненням громадянського суспіль-
ства в Україні», — спрощення 
візового режиму, призначення 
стипендій для молоді, культурного 
та наукового обміну. 

3

Нардеп із фракції «Батьків-
щина» Роман Забзалюк по-

відомив про складання мандата у 
зв’язку з незгодою з ситуацією в 
країні. 

Коментуючи причини, які спо-
нукали його до такого рішення, За-
бзалюк сказав: «Я бачу, що окремі 
представники політсил штовхають 
країну на пряму конфронтацію і 
кровопролиття». «Хтось грається 
в політику, а в результаті постраж-

дає народ України», — наголосив 
він. 

Роман Забзалюк із «Батьківщини» склав 
депутатський мандат 

Події

Виконуючи свої професійні 
обов’язки, працівники «Беркута» 

1 грудня вкотре перевищили повно-
важення. З особливою жорстокістю 
того дня били журналістів. 

Письменник Роман Коваль опу-
блікував у Facebook ось такий пост: 
«На Банковій і моїй доньці Олесі 
дісталося: забій хребта, хімічне по-
шкодження сітківки очей і отруєння 
газами. Коли вона кричала беркутів-
цю, який її бив, «Я журналістка!», 
той втупився: «А чєво, с…а, ти сюди 
прийшла?!». Олеся Коваль — корес-
пондент телеканалу «Україна». Вона 
потрапила до лікарні, все задоку-
ментовано». 

Блогерка «Телекритики» Зоя 
Казанжи склала перелік фотоко-
респондентів і журналістів, які по-
страждали: 

1. Журналісти «Громадського 
телебачення» Дмитро Гнап і Яків 
Любчич — побиті, розбиті камери і 
відібрані флешки. 

2. Знімальну групу «5-го кана-
лу» — журналіста Наталію Жижко й 
оператора Юрія Усіка — було заки-
дано камінням. 

3. Фотограф Reuters Гліб Гараніч 
— розбита голова внаслідок нападу 
«Беркута». 

4. Журналіст інформаційного 
агентства «Поряд із вами» Дмитро 
Пріхна — розбито голову внаслідок 
нападу міліціонерів, попри те, що 
мав журналістський бейдж. 

5. Оператор Euronews Роман Ку-

пріянов. Під час зйомок на Банко-
вій не послухав наказу беркутівців 
припинити зйомку, і ті почали його 
бити. Внаслідок отриманих травм 
журналіст одержав струс мозку, за-
бої грудної клітки та пальців. 

6. Польський журналіст Павел 
Пеньонжек (Pawel Pieniążek). Під час 
висвітлення подій біля Адміністра-
ції Президента йому дісталося від 
беркутівців щонайменше 10 ударів 
по голові. 

7. Фотокор «ЛІГАБізнесІнфор-
му» Олександр Перевозник. Під час 
висвітлення сутичок на Банковій 
зазнав жорстокого нападу вісьмох 
спецназівців. Попри те, що він кри-

чав, що є працівником ЗМІ, ті били 
його по голові й понівечили камеру. 

8. Журналіст «Українського тиж-
ня» Валерія Бурлакова. Під час ро-
боти на Банковій у неї під ногами 
вибухнула шумова граната, журна-
лістці викликали швидку. 

9. Журналіст «Української прав-
ди» та «Громадського телебачення» 
Мустафа Найєм. На Банковій йому 
було завдано удару по голові. Крім 
того, він зазнав газової атаки. 

10. Макс Левін із LB.UA. Зйомки 
на Банковій завершилися для нього 
гематомами та сильними забоями. 

11. Данський журналіст Йо-
ханнес Вамберг Андерсен. У ніч на 
30 листопада після розгону Євро-
майдану міліція перешкоджала йому 
знімати і завдавала ударів по голові. 

12. Головний редактор газети «20 
хвилин» із Житомира Влад Пучич. 

13. Журналіст AFP Сергій Су-
пинський під час висвітлення Євро-
майдану в Києві отримав травми ніг. 

14. Фотокореспондент Insider 
Максим Кудинець. Беркутівці завда-
вали ударів йому, а також свідомо 
нищили фотокамеру. 

15. Журналіст Associated Press 
Сергій Чузавков — шпиталізовано 
з травмою голови після зіткнень мі-
тингувальників із міліцією в Києві, 
йому влучив камінь в обличчя. 

Всього у сутичках, коли «Беркут» 
відтісняв людей з-під Адміністрації 
Президента, постраждало 53 україн-
ських та іноземних журналісти. 

У сутичках із «Беркутом» постраждало 53 журналісти 

Депутати від Волині знехтували думкою своїх виборців 
і не проголосували за відставку уряду Азарова 

Сейм Польщі закликав Європу підтримати 
українську молодь 

Луцька міськрада закликала ке-
рівників підприємств, установ 

та організацій обласного центру 
не перешкоджати участі їхніх пра-
цівників у загальноукраїнському 
страйку на знак протесту проти 
кривавого розгону мирного Євро-
майдану. 

Відповідне рішення було при-

йнято під час позачергової сесії 
Луцькради 3 грудня. За проголо-
сувало 37 депутатів. 

Дія цього рішення не поширю-
ється на заклади охорони здоров’я, 
освіти, підприємства ЖКГ, Луцьке 
підприємство електротранспорту, 
виконавчі органи Луцької міської 
ради. 

Тягнибок вважає, що в Україні 
передреволюційна ситуація 

Луцька міська рада офіційно дозволила 
страйкувати 


