
17 грудня у Москві у рамках за-
сідання українсько-російської 
міждержавної комісії відбулася 
зустріч президентів України Віктора 
Януковича та Росії Володимира 
Путіна. 

Як повідомлялося, глави держав 
обговорили широке коло питань 
практичної реалізації двосторон-
ньої взаємодії, насамперед у торго-
вельно-економічній, енергетичній, 
авіаційній, космічній сферах, атом-
ній енергетиці, транспорті, а також 
на гуманітарному напрямку. Пові-
домлялося, що мають підписати 14 
документів. 

На момент виходу газети було 
відомо, що «Газпром» і «Нафтогаз 
України» у присутності президентів 
підписали доповнення до Контр-
акту на купівлю-продаж, поставки, 
обсяги й умови транзиту природ-
ного газу на 2009–2019 роки від 
19 січня 2009 року. Як заявив на 
прес-конференції президент Росії 
Володимир Путін, підписаний до-
кумент дозволяє «Газпрому» поста-
чати газ в Україну за ціною $268,5 за 
тис. кубометрів, тоді як зараз вона 

становить понад $400. «Газпром» і 
«Нафтогаз» підписали доповнення, 
яке дає можливість «Газпрому», що 
він і збирається зробити, продава-
ти в Україну газ за ціною $268,5 за 
тисячу кубів», — сказав Путін. «У 
будь-якому разі, ми вважаємо, що 
це теж тимчасове рішення. Маю на 
увазі, що довгострокові, довготри-
валі домовленості повинні й будуть 
досягнуті. Це стосується і поставок 
газу в Україну, це стосується і забез-
печення безперебійного транзиту 
російським споживачам у Європі», 
— заявив глава РФ. 

Крім того, Росія надає Україні 
15 мільярдів доларів комерційного 
кредиту. 

«Задля підтримки бюджету 
України уряд РФ прийняв рішення 
розмістити у цінних паперах укра-
їнського уряду частину своїх резер-
вів із Фонду національного добро-
буту в обсязі 15 мільярдів доларів 
США», — сказав Путін. 

Ця суму можна зіставити з об-
сягом коштів, що виділяються з 
цього фонду на російські інфра-
структурні проекти. 

«Це не пов’язано з якимись 

умовами, ні з підвищенням, ні з по-
ниженням, ні з заморожуванням 
соціальних стандартів, пенсій або 
витрат. І хочу всіх заспокоїти, сьо-
годні ми взагалі не обговорювали 
питання про приєднання України 
до Митного союзу», — заявив Путін 
за підсумками міждержавних кон-
сультацій. 

Крім того, Росія й Україна під-
писали план дій щодо врегулюван-
ня торговельних обмежень у дво-
сторонній торгівлі на 2013–2014 
роки. Відповідний документ під-
писали міністри економіки двох 
країн. Крім того, міністри уклали 
угоду про реалізацію заходів держ-
підтримки відновлення серійного 
виробництва літаків сімейства Ан-
24 з двигунами Д-18Т та їх модифі-
каціями. Також підписано протокол 
між урядом РФ і КМУ про поставки 
товарів за виробничою коопераці-
єю в 2014 році, міжурядову угоду 
про спільні дії з організації будів-
ництва транспортного переходу че-
рез Керченську протоку. 

Також Путін сказав, що вони 
вийшли на підписання важливих 
документів, зокрема про спрощен-
ня перетину російсько-українсько-
го кордону. 

Було б добре, за словами Путіна, 
якби «Росія і Україна могли щіль-
ніше взаємодіяти і на міжнародній 
арені, розширювати координацію 
позицій із актуальних глобальних 
проблем». 

Росія і Україна мають також від-
новити всебічне співробітництво у 
військовій сфері. 

За словами російського прези-
дента, ідеться про регіональну без-
пеку, ключовим фактором якої є 
Чорноморський флот, що базується 
у Севастополі. 

Також Путін заявив, що потуж-
ності економіки України можуть 
використовуватися для військових 
потреб Російської Федерації. 

«Ми готові розглянути можли-
вість використання потужностей 
української економіки для потреб 
Збройних сил Російської Федерації, 
зокрема з ремонтів і так далі», — 
сказав російський президент. 

Кількість громадян України, яким 
заборонений в’їзд до Росії, за 

останній місяць збільшилася на 
5 тис. і досягла близько 25 тис. осіб. 
Про це повідомив керівник Феде-
ральної міграційної служби Росії 
Костянтин Ромодановський. «Усьо-
го заборонено в’їзд на територію 
Росії близько 25 тис. громадян Укра-
їни», — сказав Ромодановський. 

При цьому глава ФМС нагадав, 
що громадяни України мають право 
безперервно перебувати на терито-
рії Росії в перебігу 90 діб. Плюс до 
цього періоду, за його словами, да-
ється ще 30 діб на самостійне повер-

нення. Також посадовець повідо-
мив, що на сайті ФМС громадянин 
будь-якої країни, зокрема України, 
може заздалегідь з’ясувати, чи є він 
у заборонному списку мігрантів. 

Ромодановський нагадав, що 
також забороняється в’їзд до Росії 
іноземцям, які двічі протягом року 
порушували Кодекс про адміністра-
тивні правопорушення РФ. За його 
словами, підставою для заборони 
в’їзду є неоплачені адміністратив-
ні штрафи. Крім того, може бути 
введена заборона на в’їзд терміном 
на п’ять років у разі видворення в 
судовому порядку та на 10 років, 

якщо таке порушення вчиняється 
повторно. 

Глава ФМС Росії також поін-
формував, що зараз на розгляді 
до Держдуми перебуває законо-
проект про введення обмеження 
перебування в Росії для іноземних 
громадян, які не потребують візи, 
строком до 90 діб протягом півро-
ку. Це стосується тих, у кого немає 
дозвільних документів, таких як до-
звіл на роботу, патент, рішення на 
тимчасове проживання, вид на про-
живання, або немає позначки ФМС 
про продовження терміну перебу-
вання на території РФ. 
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У партії «УДАР» заявили про замах на життя Віталія Кличка 

У Росію заборонили в’їзд 25 тисячам українців 

У Раду внесли проект постанови 
з вимогою до Януковича 
звільнити Азарова
Депутат від фракції «Батьківщина» Володимир Яворів-
ський зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 
про звернення ВР до Президента Віктора Януковича з 
вимогою відставки Прем’єра Миколи Азарова. Про це 
повідомила прес-служба політика. Проект постанови 
зареєстрований у парламенті 16 грудня. 

Президент звільнив 
із півтора десятка голів 
райдержадміністрацій 
Президент України Віктор Янукович своїми роз-
порядженнями звільнив голів 14 райдержадмі-
ністрацій у шести областях: Івано-Франківській, 
Львівській, Кіровоградській, Луганській, Рів-
ненській і Запорізькій. Про це йдеться в розпо-
рядженнях, опублікованих на офіційному сайті 
глави держави. 

10%
на стільки в Україні (до 4 тисяч) 
знизилася за три роки кількість 
фермерських господарств. Про 
це сказав голова Союзу учас-
ників сільськогосподарських 
обслуговувальних кооперативів 
України Іван Томич. 

Народні депутати фракції Пар-
тії регіонів у понеділок перед 

Прем’єр-міністром України Ми-
колою Азаровим поставили руба 
питання необхідності перефор-
матування уряду. За словами на-
родних обранців, Кабмін потребує 
90% змін. 

«Фракція ставила перед Мико-
лою Яновичем можливість пере-
формування уряду на 90%», — по-
відомила Ганна Герман. 

Вона переконує, що регіонали 
вимагають рішучих змін. 

Відзначимо, що Азаров ви-
рішив сходити на зустріч із регі-
оналами в кінотеатр. Глава уряду 
обговорив внутрішньо-політичну 
ситуацію в країні.

Як прогнозує голова фракції 
Партії регіонів Олександр Єфре-
мов, найближчим часом у Кабінеті 
Міністрів України будуть кадрові 
перестановки, але на сьогодні пи-
тання відставки міністрів не пору-
шується. 

Про це він заявив під час бри-
фінгу після погоджувальної ради 
депутатських груп і фракцій ВР.

«Так, ми дійсно обговорювали 
низку гострих питань із урядом, 
які є станом у країні, станом в еко-
номіці, фінансовій сфері, станом у 
міністерствах... У нас була гостра 
дискусія, й депутати в процесі цієї 
дискусії висували претензії до 

низки міністерств і відомств, до 
керівників. Ми домовилися, що 
всі питання, які нардепи вважа-
ють обов’язковими до вирішення, 
повинні бути подані найближчим 
часом Прем’єр-міністрові (Мико-
лі Азарову). Й усі ті претензії, які 
є щодо керівників центральних 
органів виконавчої влади, теж 
можуть подати Прем’єру. Потім, 
після аналізу, прийматимуться 
відповідні рішення», — заявив 
Єфремов. 

У той же час глава політсили 
відзначив, що трансформації в 
Кабміні відбуватимуться, «але на 
сьогодні жодних персональних 
обговорень, тим більше персо-
нальних питань щодо відставки 
якихось міністрів». 
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Євросоюз готовий підписати 
Угоду про асоціацію навіть 

найближчими днями. Про це за-
явив міністр закордонних справ 
Швеції Карл Більдт. За його сло-
вами, ЄС підпише документ, якщо 
українська влада дасть чіткий сиг-
нал, передає ТСН. 

«Дуже важко зрозуміти, чи є 
чіткий сигнал із Києва. Ми готові 
підписати (Угоду про асоціацію) 

завтра чи післязавтра. Цілком 
можливо, що якщо Президент 
Янукович дасть чіткий сигнал, 
скажімо, до завтра, то ми б могли 
підписати на Європейській Раді 
наприкінці тижня», — зазначив 
міністр. 

Більдт додав, що Президент 
Віктор Янукович непослідовний у 
своїх заявах щодо Європейського 
Союзу. Це, на думку шведського 
міністра, може бути ознакою «сер-
йозних розмежувань» усередині 
української влади.

«Багато двозначності в його 
словах. Він каже одне одного дня, 
а інше — наступного. Одне каже 
одним людям, а інше — іншим. 
Це може бути ознакою серйозних 
розмежувань усередині влади. Він 
направляє одного зі своїх віце-
прем’єрів до Брюсселя, щоб той 
нічого не сказав, а потім каже інше 
у Києві», — резюмував Більдт. 

Партія «УДАР» повідомила про 
спроби замаху на життя їхнього 

лідера Віталія Кличка. Про це ідеть-
ся у проекті звернення «УДАРу» 
до західних дипломатів, яке підго-
товлене в штабі політсили, передає 
«Українська правда» з посиланням 
на джерела. 

Йдеться про події 24 листопада 
2013 року, коли приватному літаку з 
Віталієм Кличком на борту не дозво-
лили сісти в «Жулянах», унаслідок 
чого він не встиг на Народне віче. 

Версія «УДАРу» заснована на 
тому, що заборона на посадку була 
дана на висоті близько 100 м при ви-
пущених шасі та повній підготовці 
до посадки при видимості близько 
50 м.

«Такі дії диспетчерської служби 
за таких конкретних обставин мо-
гли спричинити трагедію, подібну 
до тієї, що сталася під Смоленськом 
із президентом Польщі», — йдеть-
ся у доповідній нардепа з фракції 
«УДАР» Валерія Карпунцова. 

За інформацією «УДАРу», за-
криття на приліт аеропортів «Борис-
піль» і «Жуляни» відбулося на під-
ставі NOTAM-повідомлення о 11:14 
із аргументацією «в зв’язку з про-
веденням антитерористичних за-
ходів», тоді як екіпаж літака Кличка 
поінформували лише при зниженні 
близько 11:30. 

Причому, як ідеться у відповіді 
Держслужби з надзвичайних ситу-
ацій, анонімний дзвінок на номер 

112 про можливість вибуху літака 
над Києвом, який і став причиною 
«антитерористичних заходів», на-
дійшов уже після закриття авіапрос-
тору, об 11:48. 

Внаслідок заборони літак Клич-
ка сів у Кривому Розі, звідки він ав-
томобілем вирушив на Київ, запіз-
нившись на віче. 

Події
Росія дала Україні тимчасову знижку на 
газ і кредит на 15 млрд «без жодних умов» 

Регіонали просять Азарова на 90% 
змінити уряд 

Депутат із Волині Григорій Смітюх благав 
Путіна допомогти Україні 

У неділю регіонали зі сцени мі-
тингу на Європейській площі 

звернулися до президента Росії 
Володимира Путіна по «допомогу і 
підтримку». Зокрема, відзначився 
депутат-волинянин Григорій Смі-
тюх.

«Історично сотні років ми 
жили як одна єдина країна Біло-
русія та Росія. І там наші діди, 
прадіди та наші батьки вкладали 
сили, розум, кошти, можливості й 
розвивали Російську Федерацію», 
— сказав Смітюх. 

«Це велика країна, і Путін Во-
лодимир Володимирович — ве-

лика людина, впливова. Якщо ви 
дозволите, я від себе, і якщо ви 
підтримаєте, то від вас усіх разом. 
Давайте звернемося до Володими-
ра Володимировича, давайте його 
закличемо, що сьогодні Україна 
потребує допомоги», — закликав 
регіонал.

«Україна потребує, щоб Росія 
пішла нам назустріч, і Володимир 
Володимирович у змозі сьогодні в 
односторонньому порядку пере-
глянути газовий контракт. Це буде 
суттєвою допомогою нам, нашим 
братським, дружнім, сімейним від-
носинам», — заявив він. 

Регіонал кілька разів проскан-
дував: «Путін! Путін!», його під-
тримало кілька голосів. 

«Володимире Володимирови-
чу, я сподіваюся, ви почуєте. Май-
дан сьогодні звертається до вас, ми 
потребуємо допомоги та підтрим-
ки», — заявив Смітюх. 

Як відомо, в суботу на Євро-
пейській площі пройшов провлад-
ний мітинг «Збережемо Україну». 

Євросоюз підпише Асоціацію хоч завтра, 
якщо Україна дасть чіткий сигнал 

Співаючи йому зі сцени оди 


