
Комуністична партія виступає за 
перетворення України на фе-

дерацію. Про це заявив лідер Ком-
партії Петро Симоненко з трибуни 
Верховної Ради. «Ми виступаємо за 
скасування інституту президент-
ства. Компромісом може бути тільки 
одне: що повноваження президента 
— це вірчі грамоти приймати і на-
городи державні вручати», — сказав 
він щодо кризи. 

«Ще одним елементом конститу-
ційно-політичної реформи Компар-
тія розглядає процес федералізації 
України», — наголосив Петро Си-
моненко. «Треба рятувати майбутнє 

країни, захищаючи наш народ, наші 
традиції, наше майбуття тим, що 
кожна територіальна громада буде 
сама вирішувати, якою мовою роз-
мовляти, які традиції зберігати, що 
шанувати тощо», — сказав він. 

«Це торкається й економічних 
механізмів впливу», — додав лідер 
КПУ. Щодо складу уряду, то Пе-
тро Симоненко зазначив: «Фракція 
Компартії наполягає, що цей уряд 
не повинен вирішувати питання 
приведення до влади чергового пре-
зидента, це повинен бути уряд про-
фесіоналів, ті, хто має досвід і хто 
відсторонений від олігархів». 

Після зустрічі Віталія Кличка 
з Віктором Януковичем, що 

проходила у вівторок, 4 лютого, 
Президент повідомив, що процес 
зміни Конституції може забрати 
до півроку. 

«На зустрічі з главою держави 
я порушував питання негайного 

вирішення проблеми зміни Кон-
ституції», — повідомив Кличко 
журналістам у Верховній Раді. 

Політик зазначив, що зміна 
Конституції дозволить «знизити 
температуру» в суспільстві. Він 
також назвав заяви деяких полі-
тиків про федералізацію країни 
такими, що загрожують ціліснос-
ті України. 

«Президент дав відповідь, що 
все має відбуватись у правовому 
полі й процес зміни Конституції 
може тривати до півроку», — роз-
повів Кличко. Він також додав: 
«Таких часових рамок у нас немає. 
Впевнений, це питання потрібно 
вирішувати дуже швидко». 

Лідер «УДАРу» також повідо-
мив, що на зустрічі з главою дер-
жави питання формування ново-
го уряду не обговорювалося. 
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Активістці Євромайдану розфарбували 
обличчя і тягали по снігу за волосся 

Янукович заявив Кличку, що на зміну 
Конституції знадобиться півроку 

ПАРЄ прийняла проект 
резолюції щодо ситуації 
в Україні 
Парламентська асамблея Ради Європи 
прийняла проект резолюції щодо ситуації в 
Україні з пакетом рекомендацій. Згідно з до-
кументом, питання санкцій відносно україн-
ської влади можуть розглянути у квітні, якщо в 
Україні триватимуть порушення прав людини 
й у разі силового розгону Майдану. 

США та Євросоюз готують 
фінансову допомогу Україні 
Євросоюз і США працюють над великим планом 
фінансової допомоги Україні. Про це в інтерв’ю 
виданню Wall Street Journal повідомила верховний 
представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон. 
Обсяг допомоги «буде немаленьким», сказала Ештон. 
Умови цієї допомоги не вимагатимуть укладення Киє-
вом довгострокової угоди з МВФ, додала вона. Ештон 
зазначила, що пакет може складатися не тільки з 
грошей, але також містити інвестиційні зобов’язання. 

97,8
стільки відсотків українців, які 
взяли участь в опитуванні компа-
нії TNS, заявили, що слідкують за 
подіями на Євромайдані та вулиці 
Грушевського. 
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Активістку Івано-Франківського 
Євромайдану Наталю Мацьків 

викрали невідомі на джипі, тягали 
за волосся по снігу та розмалювали 
їй обличчя чорною фарбою з ба-
лончика. 

Жінка виносила сміття, коли 
на неї напали невідомі. Чоловіки 
зв’язали 30-річну Мацьків скот-
чем, посадили в салон позашляхо-
вика і півгодини возили по місту, 
розповіла депутат Івано-Франків-
ської облради Наталя Кость. «Щоб 
жертва не впізнала викрадачів, 
вони наділи їй на обличчя щось на 
зразок маски». З її слів, зловмис-
ники «катали» Мацьків містом 
близько півгодини і «вмовляли» її 
більше не провадити громадську 
діяльність, особливо враховуючи 
те, що вона — молода мати, пише 
«Сегодня». Після цього дівчину 
відвезли в парк, де виштовхали з 
машини і за волосся тягали по сні-
гу. Також невідомі бризнули їй в 

обличчя чорною фарбою з балон-
чика. «Наскільки я зрозуміла, їх 
було четверо. Невідомі вилучили 
сім-карту з її мобільного, а труб-
ку теж кинули в сніг», — додала 
Кость. 

Зараз у жінки стрес, вона не ви-
ходить із дому. В обласному управ-
лінні МВС відкрили кримінальну 
справу за фактом викрадення і на-
разі опитують свідків події. 

Після подій на вулиці Грушев-
ського у Києві мешканці 

Львівщини почали скуповувати 
зброю, повідомив «Львівським но-
винам онлайн» Роман Брезіцький, 
співкоординатор Євромайдану-
Львів. 

За інформацією від продавців 
і покупців зброї, найбільш попу-
лярним товаром у міських крам-

ницях є травматичні пістолети, 
вогнепальна зброя та споряджен-
ня для самозахисту — бронежиле-
ти, каски. 

Нагадаємо, протистояння на 
Грушевського призвело до тим-
часового закриття столичних ма-
газинів зброї. Такі «рекомендації» 
їм надало МВС, стверджує Україн-
ська асоціація власників зброї. 

У Львові розкуповують зброю Політична криза в країні спровоку-
вала негативну реакцію валютного 
ринку. В разі продовження кризи 
курс долара США може подола-
ти позначку в 10 гривень. Такий 
прогноз у ході прес-конференції в 
«Обозревателе» озвучив президент 
Українського аналітичного центру 
Олександр Охріменко. 

За словами експерта, валютний 
ринок ніяк не реагував на політичні 
події в країні доти, доки вони мали 
мирний характер. Ознаки паніки 
з’явилися лише тоді, коли почалося 
силове протистояння й захоплення 
облдержадміністрацій, каже він. 

Частина населення відреагувала 
на події скупкою валюти, закриттям 
депозитних банківських рахунків 

або переоформленням гривневих 
рахунків на валютні, розповів Охрі-
менко. При цьому він зауважив, що 
«глобальної» паніки в країні поки 
немає. 

«У цій ситуації Нацбанк, на 
жаль, змушений виправляти помил-
ки політиків», — заявив економіст. 
Так, НБУ змушений стабілізувати 
курс шляхом «додаткового забезпе-
чення гривнею економіки» і шляхом 
валютних інтервенцій, «щоб банків-
ська система просто не зупинилася». 

За оцінками експерта, якби в 
країні не було політичної кризи, 
курс долара становив би близько 
8,10–8,12 гривні за долар. Якщо ж 
криза затягнеться, слід готуватися 
до того, що долар США буде кошту-
вати більше 10 гривень. Серед інших 
можливих негативних наслідків по-
літичної кризи Охріменко назвав 
зростання безробіття і темпів ін-
фляції. 

В свою чергу голова Комітету 
економістів України Андрій Новак 
повідав, що єдиним способом захис-
ту гривневих заощаджень населення 
є обмін їх на тверді валюти. «Поки 
політичної розв’язки не видно, єди-
на форма захисту заощаджень — усі 
заощадження, які є, швидко поміня-
ти на тверді валюти», — сказав він. 

За словами фахівця, це «при-
родна реакція» будь-якої людини на 
політичну кризу в країні. «Незважа-

ючи на те, що я людина патріотична, 
на сьогодні я змушений радити це 
українцям», — зізнався Новак. 

Водночас він закликав не об-
межуватися тільки доларами США, 
оскільки «банки не встигають за-
довольняти попит на долар». «Що 
фунт, що євро, що швейцарський 
франк, що канадські долари або 
австралійські. Це однаково тверді 
валюти, які характеризуються ста-
більністю. Потім ви завжди зможете 
поміняти їх за більш вигідним кур-
сом на гривні, коли гривні будуть 
потрібні», — сказав експерт. 

Президент Українського ана-
літичного центру Олександр Охрі-
менко натомість заявив: «Якщо у 
вас дійсно є гроші й ви боїтеся де-
вальвації, купуйте нерухомість». У 
цьому контексті він нагадав про те, 
що «первинна нерухомість прода-
ється за гривню», при цьому «ціни 
на первинну нерухомість не почали 
зростати швидше, ніж долар». 

«Дехто каже: вкладайте в товар. 
У товар теж можна вкладати, але 
знову ж із розрахунку, що ви його 
перепродасте», — додав фахівець. 
Разом із тим він звернув увагу на 
те, що банківська система також не 
залишається осторонь і збільшує 
ставки за банківськими депозитами 
у гривні — «щоб утримати клієнтів 
і щоб закласти цю очікувану різни-
цю». 

Комуністи хочуть перетворити Україну на федерацію 

«Правий сектор» може стати партією і піти 
на вибори 

Поява «Правого сектора» як ор-
ганізації стала сюрпризом для 

всіх. За останній тиждень кіль-
кість прихильників лише в соцме-
режах збільшилась у десятки ра-
зів. Це і радикальні націоналісти, і 
футбольні фанати, і крайні праві, і 
крайні ліві, і скінхеди. Кістяк скла-
дають організації «Тризуб», УНА-

УНСО та «Білий молот». Єдине, 
що їх єднає, — прагнення бороть-
би з тотальною корупцією і теро-
ром офіційних силових структур. 

«Правий сектор» став першою 
організацією, яка взяла на себе 
відповідальність за радикальні 
дії. Втім, координатори спротиву 
не приховують: «праві» коорди-
нують свої акції з «офіційним» 
Майданом. «Найголовніші пози-
ції — звільнення всіх заручників, 
припинення кримінальних справ 
і повернення до Конституції того 
зразка, який є більш лояльним для 
українського населення», — каже 
член «Правого сектора» Андрій 
Бондаренко. 

В разі пасивності влади «праві» 
обіцяють відновити «демонстра-
цію сили». Як повідомляє портал, 
«Правий сектор» вирішує пере-
творитися на справжню політичну 
партію, реєструватися в Мін’юсті 
та балотуватися в парламент. Цей 
план поки не озвучують офіційно, 
але таке рішення вже прийнято. 

Яценюк озвучив плани і реформи 

За його словами, політична стабі-
лізація передбачає внесення змін 

до Конституції. 
Конституційна реформа, яку 

ініціюватиме опозиція і під яку за-
лучатимуться кошти в рамках еко-
номічного пакета, передбачає низку 
трансформацій. Про це в інтерв’ю 
«5 каналу» заявив лідер фракції 
«Батьківщина» Арсеній Яценюк. 

«Перше — країні потрібна полі-
тична стабілізація», — заявив Яце-
нюк. 

За його словами, це передбачає 
внесення змін до Конституції. 

«В Україні має бути парламент, 
який має повноваження, призначає 
уряд і дає квиток легітимності тим, 
хто представляє народ України на 
міжнародній арені», — зазначив він.

Говорячи про економічні рефор-
ми, Яценюк виділив ключову з них 
— демонополізацію. 

«Зараз усе в країні монополі-
зовано. Ми хочемо, щоб в Україні 
розвивався бізнес, а не так, що фак-
тично кілька людей володіє всією 
економікою», — заявив він. 

Друге питання, за словами Яце-
нюка, — енергетика. 

«Україна начебто отримала газо-
ву знижку від Росії, але ми бачимо, 
що це — політична знижка. Фактич-

но Росія придумала такий механізм, 
як не пустити Україну до Європи… 
В Україні вистачає власних джерел, 
щоб себе забезпечити. Це сланцевий 
газ, електроенергетика, власні видо-
бутки газу і нафти. Крадуть надто 
багато», — додав Яценюк. 

«Третє, про що ми маємо гово-
рити, — неймовірний обсяг корупції 
і боротьба з нею. Боротьба з роз-
краданням коштів дасть можливість 
менше позичати», — зазначив він. 

Ще одна реформа — податкова: 
«Ми не можемо бути країною № 1 у 
світі за кількістю податків». 

«Також необхідні негайні ре-
форми у банківській сфері — цен-
трального банку і комерційних. Нам 
потрібні дешеві та довгі гроші, щоб 
люди отримували кредит не на три 
місяці, а на багато років і з низькою 
ставкою, щоб могли створювати біз-
нес», — заявив Яценюк. Однак, за 
його словами, жодна з цих реформ 
«не вартує нічого без реформи пра-
воохоронних органів і судів». 

«Немає іншого виходу для судів, 
окрім повної люстрації всього суд-
дівського складу в Україні», — за-
явив Яценюк. 

Також він додав, що реформа 
торкнеться і міліції, яка «за останні 
кілька років остаточно себе дискре-

дитувала»: «Скорочення кількості, 
відмова від «звірячих» назв і форму-
вання муніципальної міліції». 

Як відомо, 1 лютого Яценюк зая-
вив, що план врегулювання політич-
ної кризи, який українська опозиція 
обговорює з західними партнерами, 
складається з чотирьох пунктів, у 
т. ч. порушується питання економіч-
ного пакета: «У разі проведення кон-
ституційної реформи Україна зможе 
одержати економічний пакет, якщо 
українська опозиція отримає всю 
повноту відповідальності за справи 
в країні». 

Говорячи про розмір економіч-
ного пакета, Яценюк зазначив: «Мі-
німальна сума, яка необхідна, щоб 
стабілізувати ситуацію в Україні, — 
це $15 мільярдів». 

Події
Президент Українського аналітичного центру 
Олександр ОХРІМЕНКО: 

Якщо криза в країні затягнеться, 
долар подорожчає до 10 гривень 


