
Під час зустрічі Президента Віктора 
Януковича з екс-президентами 
України Леонідом Кравчуком, Лео-
нідом Кучмою та Віктором Ющен-
ком у вівторок учасників зустрічі 
було поінформовано про виїзд 
української комісії до Брюсселя, 
яка підготує Україну до підписання 
Угоди з ЄС у 2014 році. 

«Комісія виїжджає у Брюссель 
та проведе пов’язану з економічним 
блоком роботу, — розповів журна-
лістам Леонід Кравчук. — Це дозво-
лить підписати Угоду між Україною 
та ЄС у березні 2014 року. Якщо з 
боку ЄС буде виконано обіцянки, 
надано фінансову допомогу Україні, 
то договір буде підписано в березні 
2014 року». Він також додав, що, як 
повідомив Президент, переговори 
щодо укладення угоди триватимуть 
у двосторонньому форматі — між 
ЄС та Україною, без Росії. 

Стало також відомо, що Прези-
дент України Віктор Янукович дору-
чив уряду прискорити роботу щодо 
мінімізації ризиків у разі підписан-
ня Угоди про асоціацію з Європей-
ським Союзом. 

«Ризики, які є для нашої еконо-
міки, — нам їх потрібно мінімізува-
ти. Процес повинен бути прозорий, 
із участю товаровиробників, щоб усі 
собі чітко уявляли, яке майбутнє. Як 
тільки ми знайдемо порозуміння і 
буде досягнуто такий компроміс — 
підпис буде стояти», — сказав глава 
держави. 

Леонід Кравчук повідомив жур-
налістам, що він зі свого боку запро-
понував Президенту окремо підпи-
сати політичну частину Угоди з ЄС. 
За словами Леоніда Макаровича, 

Україна повинна захистити свої ін-
тереси у сфері економіки. 

«Тому в нас є думка поділити цю 
проблему на дві частини: політичну 
й економічну. Політичну частину 
підписуємо, а економічну вирішує-
мо вже в рамках асоціації», — сказав 
Кравчук. 

За його словами, зараз на Укра-
їну в ЄС дивляться, «як на чужих». 

«Я впевнений, що тоді її вирі-
шити буде набагато легше, тому що 
інвестиції і все інше вже будуть іти 
в Україну як у державу, яка перебу-
ває в асоціації. Поки що ми збоку й 
на нас дивляться, як не на своїх, а на 
чужих», — додав він. 

Крім того, як стало відомо, Ві-
ктор Янукович пообіцяв колишнім 
президентам знайти спосіб і звіль-
нити учасників мирних акцій у Ки-
єві. Про це він попросив особисто 
Генерального Прокурора Віктора 
Пшонку. 

Що стосується виходу з полі-
тичної кризи, то президенти Леонід 
Кравчук і Леонід Кучма натякнули 
Віктору Януковичу, що виходом 
може стати відставка Прем’єра. Зо-
крема, Кравчук згадав «революцію 
на граніті»: «Коли студенти лягли 
на граніт, я як голова парламенту 
прийшов до них і сказав: ходімо до 
Верховної Ради. Ми прийшли, зро-
били спеціальне засідання, дали сло-
во студентам. Вони висловили свої 
думки і побажання, і ми на основі 
цих думок і бажань прийняли по-
станову ВР, ніхто нікого не бив». 

На цих словах Кучма втрутився 
і сказав: «І пішов у відставку хто? 
Прем’єр». 

Кравчук зазначив: «Сам пішов, 
до речі, люди не так часто пишуть 
добровільно, чекають, поки їх хтось 
підштовхне. Я просив особисто». 

«Ми маємо вчитися демократії», 
— наголосив перший президент. 

Представники української діа-
спори у США, Канаді та Європі 

вийшли на підтримку «Маршу міль-
йона», таким чином вони висловили 
свою солідарність із акціями про-
тесту 8 грудня в Україні, повідомляє 
медіа-портал української діаспори 
VIDIA. 

Зокрема, в Барселоні підтрима-
ли звернення до уряду Іспанії про 
введення персональних санкцій до 
Януковича та членів його уряду. Од-
ночасно було зібрано 1125 євро на 
потреби Майдану. Також українська 
громада церкви Неустанної Допомо-
ги в Барселоні передала для демон-
странтів у Києві понад 1000 євро. 

У трьох найбільших містах Пор-

тугалії — Лісабоні, Порту і Фаро 
— пройшли мітинги на підтримку 
Євромайдану. У Лісабоні, на площі 
Мартін Моніж, зібралося понад 600 
українців, які не тільки виголошу-
вали слова солідарності зі своїми 
співвітчизниками в Україні та світі, 
але й зібрали 2700 євро для потреб 
Євромайдану в Києві. 

Утретє відбувся мітинг на під-
тримку демонстрантів у Мадриді. 

Крім того, щонайменше тисяча 
осіб крокувала центральними пло-
щами й вулицями польської столиці. 
До українців, які організували марш, 
приєдналися польські політики та 
громадські діячі, зокрема колишні 
дисиденти й організатори «Солідар-
ності». 

Українці Італії зібралися у різ-

них містах країни. Зокрема, українці 
Рима привертали увагу журналіс-
тів та всіх містян плакатами італій-
ською мовою. Мітинги на підтримку 
Майдану відбулися також в Генуї, 
Павії, Мілані, Брешії та Валенсії. 

Акції на підтримку Євромайда-
ну пройшли також у Лондоні, Дублі-
ні, Афінах та багатьох містах Німеч-
чини. Зокрема, у Берліні українці 
збиралися біля будівлі Бундестагу. 
«Марш мільйона» у Празі демон-
странти підтримали, утворивши 
«живий ланцюг». Солідарними з 
протестувальниками в Україні були 
й українці Парижа. 

Акції відбулись, як і планува-
лось, у щонайменше 12 містах США 
та у кількох містах Канади. 
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Акції на підтримку українського «Маршу мільйона» пройшли 
у понад 30 містах світу 

Трубопровід «Газпрому» «Пів-
денний потік» не зможе пра-

цювати в Євросоюзі, якщо ігно-
руватиме європейські закони в 
енергетичній сфері. 

ЄС не дозволяє постачальни-
кам енергоносіїв володіти тру-
бопроводами, якими вони ко-
ристуються для доставки палива 
споживачам. Незважаючи на це, 
«Газпром» у листопаді почав буду-
вати ділянку «Південного потоку» 
в Сербії, а заступник голови кор-
порації Олександр Медведєв по-
відомив на зустрічі в Брюсселі, що 
компанія вже знайшла покупців 
на весь передбачуваний обсяг газу 
в 63 мільярди кубометрів на рік. 
Про це пише «Кореспондент». 

«Можу сказати відверто, що 
«Південний потік» не буде діяти на 
території Європейського Союзу, 
якщо не буде відповідати законам 
ЄС», — заявив на тій же зустрічі 
чиновник енергетичного депар-
таменту Єврокомісії Клаус-Дітер 
Борхардт. «Можу лише підтверди-

ти нашу готовність до конструк-
тивної роботи. Це забере не місяці 
— на це буде потрібно, можливо, 
два роки», — сказав Борхардт, до-
давши, що закон не забороняє 
«Газпрому» будувати трубопровід. 

Єврокомісія підозрює росій-
ського газового монополіста у 
зловживанні домінуючим стано-
вищем у Центральній і Східній 
Європі, й «Газпром» найближчими 
днями піде на поступки Євросо-
юзу, щоб уникнути цих звинува-
чень, сказав у середу єврокомісар 
із конкуренції Хоакін Альмунія. 

«Газпром» будує «Південний 
потік», щоб постачати до Європи 
газ в обхід України й уникнути 
конфліктів із Києвом із приводу 
тарифів і цін на газ, через які РФ 
двічі припиняла постачання до 
Європи у розпал зими. «Газпром» 
повідомив, що борг за газ Києва, 
чиє рішення відвернутися від ЄС 
заради співпраці з Москвою виве-
ло на вулиці сотні тисяч обурених 
українців, перевищив $2 мільярди. 

Статуї Свободи та Христа 
підсвітили у національних 
кольорах України 
У США та Бразилії підтримали Євромайдан у Києві. Зокре-
ма, у Нью-Йорку статую Свободи підсвітили в національних 
кольорах України: верхню частину — в синьому, а нижню 
— у жовтому. Крім того, для підсвічування відомої статуї 
Христа у Ріо-де-Жанейро також обрали барви українського 
стяга. Раніше у кольорах України засвітився найбільший 
стадіон у Польщі. 

Ветерани Афганістану 
захищатимуть Євромайдан 
до переможного кінця 
Ветерани Афганістану переконують, що підуть із 
Євромайдану лише після перемоги. Вони обіцяють 
до останнього стояти і допомагати захищати людей. 
Про це заявив голова Кримської республіканської 
організації Української спілки ветеранів Афганістану 
Сергій Куніцин. Ветерани закликають владу дослуха-
тися до голосу людей і не застосовувати проти мирних 
демонстрантів силу. 

38,5
лише стільки опитаних учасни-
ків Євромайдану підтримують 
вимоги про звільнення екс-
прем’єра Юлії Тимошенко. Такі 
дані повідомила директор фонду 
«Демократичні ініціативи» Ірина 
Бекешкіна. 

У неділю, 8 грудня, група молодих 
людей повалила пам’ятник Ле-

ніну на бульварі Шевченка у Києві, 
який тут стояв із 1946 року. 

Приставивши драбину до вождя 
пролетаріату, вони закинули йому 
на голову мотузку. Потім люди по-
чали гуртом тягнути за неї, і врешті-
решт пам’ятник звалився. Статуя 
розлетілася на шматки. Після цього 
на місці події кинули кілька світло-
вих шашок. 

Нагадаємо, раніше на Бессарабці 
вже намагалися повалити пам’ятник 
Леніну. Невідомих у чорних масках 
зупинили бійці «Беркута».

Партія «Свобода» взяла на 
себе відповідальність за повалення 
пам’ятника. 

До речі, зараз на місці, де він роз-
міщувався, не залишилось жодного 
відбитого каменя, проте частинки 
від монумента можна придбати в 
Інтернеті. 
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У ході зустрічі президентів Росії 
Володимира Путіна й України 

Віктора Януковича 17 грудня пла-
нується підписати близько 13 до-
кументів. Про це пише «Україн-
ська правда». 

Інформатор повідомив, що 
на цей момент узгоджено Угоду 
між Кабінетом Міністрів Украї-
ни й урядом Російської Федерації 
про реалізацію і заходи державної 
підтримки відновлення серійно-
го виробництва літаків сімейства 
Ан-124 із двигунами Д-18Т та їх 
модифікаціями. 

Також готовий до підписання 
план дій із урегулювання торгових 
обмежень у двосторонній торгівлі 
між Україною та Росією на 2013–
2014 роки і протокол між Кабмі-
ном і урядом РФ про поставки 
товарів із виробничої кооперації у 
2014 році. 

Крім цього, буде підписано 
спільний українсько-російський 
план заходів зі святкування у 
2014 році 200-річчя з дня наро-
дження Т. Г. Шевченка. 

Відзначається, що буде підпи-
сано кілька документів, які перед-
бачають зниження ціни на газ до 
200 доларів за тисячу кубометрів, 
спрощення перетину держкордону.

Янукович і Путін готуються підписати 
13 документів 

Події

Південна Корея Депутат Державної думи РФ від 
КПРФ Володимир Федоткін 

побоюється, що Росія може отри-
мати свій «Майдан», бо рівень 
життя людей у країні нижчий, 
ніж на Заході. Про це він заявив у 
ході обговорення заяви Держдуми 
«Про ситуацію в Україні», передає 
«Українська правда». 

«Цією заявою не можна об-
межитися при обговоренні ситуа-

ції в Україні, потрібно розглянути 
окреме питання про становище 
в Україні й вплив цього на Росію. 
Інакше ми отримаємо свій «Май-
дан», — сказав Федоткін.

Російський комуніст зазначив, 
що ситуація в Україні є «серйоз-
ним дзвінком» для Росії.

«Чому біжать не в Росію, а від 
Росії, на Захід? Там наука, там ви-
робництво, там зарплати, пенсії. 
У нас навіть у Держдумі немає ні-
чого вітчизняного — навіть олівці 
західні. Напевно, у цьому одна з 
основних причин», — сказав Фе-
доткін. 

На його думку, необхідно, щоб 
економічна ситуація в РФ була 
кращою, ніж на Заході, життя лю-
дей було кращим, ніж на Заході, 
тоді «вони (Україна) не від нас, а 
до нас побіжать». 

У Росії злякалися, що можуть отримати 
власний Євромайдан 

Париж

Віктор Янукович обговорив політичну 
ситуацію в країні з екс-президентами 

Брюссель погрожує Росії заблокувати 
газопровід в обхід України 

У Києві мітингувальники повалили пам’ятник Леніну 

З понеділка у Львові Євромайдан 
працює у форматі організуван-

ня людей для виїзду до Києва. 
У центрі Львова згортають усі 

масові акції. Біля пам’ятника Шев-
ченку залишиться тільки інформа-
ційний намет, де будуть надавати 
дані про виїзд до столиці. 

Як зазначається у повідомленні, 
«всіх, хто може бути в Києві, ми за-

кликаємо вирушати туди — зараз 
усе вирішується на Майдані в сто-
лиці».

Щовечора львів’яни будуть 
збирати віче, де зможуть обгово-
рювати останні події. Раніше по-
відомлялося, що у Київ приїдуть 
львівські лікарі й створять «Швид-
ку допомогу». 

Львівський Євромайдан потроху 
перебирається до Києва 

Мілан


