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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Верховна Рада України визнала такими, що втратили чинність,
деякі закони, прийняті 16 січня 2014 року
А саме:
Закон №721-VII «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій
і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту
безпеки громадян»;
Закон №722-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України
щодо
відповідальності
за
вчинення
адміністративних
правопорушень під час проведення футбольних матчів»;
Закон №723-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному
режимі»;
Закон №724-VII «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради
України»;
Закон №725-VII «Про внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України щодо заочного кримінального провадження»;
Закон №726-VII «Про внесення зміни до Закону України «Про
безоплатну правову допомогу» щодо відтермінування набрання чинності
положеннями пункту 6 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»;
Закон №727-VII «Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу
України щодо звільнення від обкладення податком на додану вартість
операцій із ввезення на митну територію України природного газу»;
Закон №728-VII «Про внесення зміни до статті 297 Кримінального
кодексу України щодо відповідальності за осквернення або руйнування
пам’ятників, споруджених в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки
Другої світової війни – радянських воїнів-визволителів, учасників
партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а
також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців»;
Закон №729-VII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України
щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму».
Перед голосуванням було прийнято рішення ad hoc про розгляд без
обговорення та прийняття рішення пакетом (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 28.01).
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Верховна Рада України ухвалила низку законів
А саме:
«Про внесення зміни до Закону України «Про безоплатну правову
допомогу» (щодо відтермінування набрання чинності положень пункту
6 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення”)» . Законом
відтерміновано до 1 січня 2015 року набрання чинності положеннями, які
передбачають надання безоплатної вторинної правової допомоги всім
категоріям суб’єктів права на таку допомогу. Відповідний законопроект
зареєстровано за № 4030;
«Про внесення змін до статті 297 Кримінального кодексу України (щодо
відповідальності за осквернення або руйнування пам'ятників, споруджених в
пам'ять, тих хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни –
радянських
воїнів-визволителів,
учасників
партизанського
руху,
підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнівінтернаціоналістів та миротворців)». Законом, зокрема, передбачено, що
наруга над могилою, іншим місцем поховання, над тілом (останками,
прахом) померлого або над урною з прахом померлого, караються штрафом
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на
строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк. Встановлюється також, що
осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого
солдата, пам’ятника, спорудженого в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму
в роки Другої світової війни – радянських воїнів-визволителів, учасників
партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а
також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців, караються обмеженням волі
на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4037;
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму». Згідно
із документом, публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму
проти людяності, вчинених у роки Другої світової війни, зокрема, злочинів,
здійснених організацією «Вафен-СС», підпорядкованими їй структурами,
тими, хто боровся проти антигітлерівської коаліції і співробітничали з
фашистськими окупантами, а також пропаганда неонацистської ідеології,
виготовлення та(або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються
злочини фашистів і їх прибічників, карається штрафом від п’ятисот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на
строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. Відповідний
законопроект зареєстровано за № 4038;
«Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо
звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення
на митну територію України природного газу» . Законом звільнено від
оподаткування операції із ввезення на митну територію України природного
газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00. Відповідний законопроект
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зареєстровано за № 4039.
Перед голосуванням було прийнято рішення ad hoc про розгляд цих
законопроектів без обговорення та прийняття щодо них рішення пакетом «за
основу і в цілому»
(Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 28.01).

Прем’єр-міністр М. Азаров подав у відставку
Про відповідну його заяву повідомляє прес-служба Кабміну.
«З метою створити додаткові можливості для суспільно-політичного
компромісу, заради мирного врегулювання конфлікту, прийняв особисте
рішення просити Президента прийняти мою відставку з поста Прем’єрміністра.
Конфліктна ситуація, яка склалася в державі, загрожує економічному й
соціальному розвитку України, несе в собі загрозу всьому українському
суспільству й кожному громадянину.
Уряд під час протистояння робив усе для мирного вирішення конфлікту.
Ми робили і робимо все, щоб не допустити кровопролиття, ескалації
насильства, порушення прав громадян. Уряд забезпечував функціонування
економіки й системи соціального захисту в екстремальних умовах. Проте,
гострота й небезпека конфлікту для наших громадян, для долі України
потребують додаткових відповідальних кроків», – ідеться в заяві М. Азарова.
При цьому він вважає, що «приймав рішення і брав на себе
відповідальність в інтересах народу України. І тому можу чесно дивитися в
очі кожному громадянину нашої держави, кожному співвітчизнику. Сьогодні
найважливіше – зберегти єдність і цілісність України. Це набагато
важливіше, ніж будь-чиї особисті плани чи амбіції. Саме тому я прийняв це
рішення».
В. Янукович прийняв відставку Прем'єра М. Азарова. Про це йдеться в
офіційному указі, оприлюдненому на сайті Президента. Таким чином
відставка М. Азарова означає відставку всього уряду. Своїм розпорядженням
В. Янукович також доручив нинішньому складу Кабміну виконувати свої
обов'язки до початку роботи новосформованого уряду (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/28/7011621). – 2014. – 28.01).
***
Заява учасників робочої групи з урегулювання політичної кризи
першого заступника глави Адміністрації Президента України А.
Портнова й міністра юстиції О. Лукаш щодо перебігу переговорів з
лідерами опозиційних парламентських фракцій під час зустрічі 25 січня.
Перший заступник глави АПУ А. Портнов:
– Завершився більш ніж тригодинний третій етап переговорів, у якому
від опозиції взяли участь А. Яценюк, О. Тягнибок, В. Кличко. Переговори
проходили на тлі того, що з боку опозиції домовленості про перемир’я були
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порушені. Під час обговорення процесу врегулювання ситуації було
констатовано мирний характер дій влади й правоохоронних органів і
готовність до пошуку спільних рішень. Також було зазначено про
необхідність невідкладного звільнення незаконно захоплених приміщень
місцевих органів влади й припинення радикальних дій. Було відзначено
важливість спільної праці в законодавчій і переговорній площині. Як і під час
минулих зустрічей, лідери опозиції, які взяли на себе відповідальність за
розширення Майдану, не змогли пояснити, як вони особисто планують
контролювати ескалацію насильства в державі та хто відповість за наслідки
закликів до мітингувальників використовувати зброю під час мирних акцій.
Водночас за результатами переговорів сторонами було вирішено, поперше, на пропозицію лідерів опозиції щодо звільнення вже затриманих осіб
глава держави запропонував Генеральному прокурору України вийти з
пропозицією до судових органів про зміни запобіжного заходу, не пов’язані з
попереднім ув’язненням. Для забезпечення цієї пропозиції лідерів опозиції
Генеральний прокурор і міністр внутрішніх справ уже зробили свої заяви,
якими запропонували, власне, зробити те ж саме. У зв’язку з цим, лідери
опозиції мають негайно забезпечити повний відхід людей з вул.
Грушевського й припинення будь-яких протиправних дій.
Наступна пропозиція від опозиції полягала в прийнятті закону про
амністію, яким звільнити від відповідальності всіх учасників протестних
акцій за весь період політичної кризи. У зв’язку з цим, Президент України
погодився на цю пропозицію, і ми вважаємо, що можна було б піти й
підтримати фракціями більшості це рішення за умови повного звільнення
всіх захоплених приміщень в усіх куточках нашої країни, у тому числі на
майдані Незалежності.
Наступна пропозиція опозиції полягала в тому, щоб погодити політичне
рішення щодо повернення української Конституції від 2004 р. Сторони
обговорили питання, пов’язані з технічною реалізацією цього рішення. У
зв’язку з тим, що один з лідерів, Олег Ярославович Тягнибок, має свої
пропозиції щодо змін до Конституції та інші лідери мають свої пропозиції,
ми визначили, що ми можемо спільно створити групу й попросити
попрацювати або над змінами Конституції через спосіб прийняття в
парламенті, або через механізм всеукраїнського референдуму. Лідери
опозиції зазначили, що механізм всеукраїнського референдуму, зазначений у
законі про референдум, є таким, що підлягає можливим змінам. Наша
сторона погодилася на співпрацю в цьому питанні: на створення робочої
групи, щодо того щоб змінити законодавство про референдум і
запропонувати, можливо, через такий механізм зміни до української
Конституції.
Наступне. Сторони обговорили можливі зміни до законів, ухвалених
16 січня 2014 р. Ми виходимо з того, що готові внести зміни до цих законів і
будемо працювати спільно з нашими політичними опонентами над
досягненням компромісу щодо цих законів і внесенням змін до тих законів,
щодо яких ми знайдемо політичний консенсус.
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Наступним питанням була пропозиція наших опонентів щодо
компромісу формування нового складу Центральної виборчої комісії.
Сторони досягли згоди щодо формування Центральної виборчої комісії на
пропорційній основі згідно з тими пропорціями розміру парламентських
фракцій, які сьогодні є в парламенті. Також сторони домовилися про те, що
площі та вулиці Києва будуть поступово звільнені як протестувальниками,
так і правоохоронцями.
Міністр юстиції України О. Лукаш:
– Задля забезпечення широкого громадського діалогу Президентом
України викликано на публічні дебати В. Кличка, на які той надав свою
згоду. Також Президентом України запропоновано посаду Прем’єр-міністра
України Арсенію Петровичу Яценюку. У разі згоди останнього зайняти пост
Прем’єр-міністра України Президентом України буде прийнято рішення про
відставку уряду. Посаду віце-прем’єра з гуманітарних питань Президентом
України запропоновано В. Кличку. Президент України переконаний, що
спільна робота разом з опозицією допоможе державі об’єднатися й провести
необхідні реформи для держави й суспільства. Президент України вкотре
висловив жаль з приводу всіх трагічних випадків, поранень, жертв конфліктів
останніх днів і наголосив на неприпустимості насильства. Ми засуджуємо всі
радикальні сценарії і їхні наслідки. Переговори триватимуть за домовленістю
сторін (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 25.01).
***
Заява члена робочої групи з врегулювання політичної ситуації,
міністра юстиції О. Лукаш щодо перебігу переговорів з лідерами
опозиційних парламентських фракцій, які відбулися 27 січня.
Завершився черговий багатогодинний раунд перемовин, в якому від
опозиції брали участь В. Кличко, О. Тягнибок, А. Яценюк.
Вкотре лідерам опозиції було вказано на неприпустимість підтримки
радикальних дій, захоплень приміщень та шляхів.
За результатами зустрічі сторони дійшли концептуальної згоди
проголосувати Закон України «Про амністію». Наполяганням нашої сторони
є наступна відкладальна умова для цього Закону:
Амністія набуде чинності лише у разі звільнення всіх захоплених
приміщень та автошляхів. В іншому випадку скоєні правопорушення
амністовані не будуть.
Також було прийнято політичне рішення про скасування прийнятих 16
січня цього року законів, які викликали багаточисельні дискусії.
Але ті закони, що не викликають зауважень, будуть ухвалені
Парламентом знову. Положення законів, що втратять силу завтра, будуть
опрацьовані сторонами спільно та відповідатимуть європейському рівню.
Що стосується повернення до Конституційних норм 2004 року, сторони
констатували недосконалість норм Закону № 2222 та констатували
відсутність особистих напрацювань текстів Конституції.
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Сторони обговорили питання спільної участі у Конституційній реформі
та обов’язковій співпраці у цьому питанні з європейськими інституціями.
Також торкнулися питання референдумних процедур.
Сторони домовилися про включення до порядку денного питання
відповідальності уряду.
А. Яценюк очолити Уряд України згоди не дав. Переговори будуть
продовжені (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 27.01).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. ист. наук

Эскалация политического кризиса в Украине:
реакция за рубежом
Cобытия последнего времени в Украине вызвали значительный резонанс
во всем мире, практически никого не оставив равнодушным. Так, на
Всемирном экономическом форуме в Давосе была объявлена минута
молчания по жертвам событий, связанных с акциями протеста в Киеве.
С самого начала эскалации противостояния в Украине Запад призывает
украинские власти отменить «антидемократические законы» и остановить
насилие.
Если говорить о реакции США, то, в частности, вице-президент этой
страны Дж. Байден призвал главу Украинского государства В. Януковича к
немедленному прекращению эскалации в противостоянии между
протестующими и милицией.
«Подчеркивая, что насилие любой из сторон не является приемлемым,
вице-президент отметил, что только правительство Украины может
обеспечить мирное завершение кризиса, и дальнейшее кровопролитие будет
иметь последствия для отношений Украины с Соединенными Штатами
Америки», – сообщили в Белом доме.
Кроме того, вице-президент США отметил важность постоянного
диалога с оппозицией и необходимость реального компромисса в качестве
единственного выхода из кризиса. Напоследок он подчеркнул, что свобода
собраний и выражения мнений – главные столпы демократического общества
и должны быть защищены.
Кроме того, в заявлении Государственного департамента США,
сделанного М. Харф, отмечается, что «Соединенные Штаты Америки
решительно осуждают рост насилия на улицах Киева, которое привело к
человеческим жертвам и смерти двух демонстрантов. Мы призываем все
стороны немедленно снять напряжение ситуации и воздержаться от
насилия», – говорится в заявлении.
Также в США призвали правительство Украины «отменить
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антидемократическое законодательство и начать национальный диалог с
политической оппозицией». «Соединенные Штаты Америки уже отозвали
визы нескольким людям, ответственным за насилие, и будут продолжать
рассматривать дополнительные шаги в ответ на применение насилия со
стороны любых участников», – заявляет Государственного департамента
США.
В заявлении также указывается, что увеличение напряженности в
Украине стало «прямым следствием отказа украинского правительства
заниматься реальным диалогом и принятием антидемократического
законодательства 16 января». «Однако агрессивные действия членов крайне
правой группы “Правый сектор” являются неприемлемыми. Мы также
осуждаем насилие со стороны неофициальных групп, известных как
“титушки”», – подчеркивается в заявлении.
Ранее Посольство США в Украине сообщило, что Соединенные Штаты
Америки отменили визы для некоторых украинцев, причастных к силовому
разгону Евромайдана.
Со своей стороны экс-посол США в Украине С. Пайфер в
комментарии «Голосу Америки» заявил, что запрет на въезд для чиновников
– это лишь первый шаг: «Далее, скорее всего, последуют финансовые
санкции».
Президент американской организации Freedom House Д. Креймер
считает, что Соединенные Штаты Америки должны ввести санкции в
отношении Президента Украины В. Януковича. «Я считаю, что Соединенные
Штаты Америки должны активизировать свои действия. Вице-президент
Дж. Байден должен позвонить Президенту В. Януковичу и сказать ему, что
если применение силы не прекратится, то он возглавит список людей, в
отношении которых США наложат санкции», – сказал Д. Креймер.
По его мнению, пришло время не просто рассматривать вопрос введения
санкций, а сделать это. «Санкции в отношении министра внутренних дел,
Генерального прокурора, депутатов, принявших законы на прошлой неделе,
которые ограничивают право граждан на волеизъявление, вплоть до самого
Президента и его окружения. Соединенные Штаты Америки предупреждали
о последствиях в случае применения силы, пришло время, чтобы украинская
власть отвечала за свои действия», – отметил президент Freedom House.
Он также считает, что существует необходимость назначения
посланника США для посредничества в переговорах между оппозицией и
властью. «Я также считаю важным назначить специального высокого уровня
посланника, или сенатора Маккейна, или сенатора Мерфи, или сенатора
Кардина, возможно, даже ЕС может отправить А. Квасьневского», – считает
Д. Креймер.
Активно комментируют события в Украине и американские СМИ.
В частности, в редакционной статье The New York Times пишет о том,
что встреча Президента В. Януковича с лидерами оппозиции – хороший знак,
однако сложно сказать, какое соглашение сможет привести к мирному
выходу из сложившейся ситуации. США и Евросоюз не скрывали, что их
8

симпатии на стороне протестующих, говорится в статье. На данном этапе им
следует ясно заявить о недопустимости насилия. Именно так 23 января
поступил Госдепартамент США, призвав всех участников конфликта к
спокойствию и осудив правительство за нежелание вести диалог, а
группировку «Правый сектор» – за проявления агрессии.
Предупреждение Госдепа и объявление Посольства США в Киеве об
аннулировании виз ряду неназванных чиновников было хорошим началом,
однако Вашингтон должен быть готов выполнить обещание о
«дополнительных шагах в ответ на применение насилия каждой из сторон»,
пишет NYT.
Гибель протестующих и ожесточенные схватки свидетельствуют о
неудачной политике украинского Президента и его нежелании вступить в
диалог с оппозицией, пишет в статье для The Wall Street Journal
А. Каратницкий, старший научный сотрудник Atlantic Council of the US.
«В. Янукович стал на сторону “твердолобых”, которые толкают его к
изоляции от Запада и к установлению тирании, зависимой от России», –
считает автор.
По его подсчетам, на сегодняшний день В. Януковича поддерживает
примерно 25 % населения, поэтому его популярность втрое слабее, чем у
В. Путина и А. Лукашенко в период, когда те «сделали заявки на
авторитарное правление».
Автор также советует лидерам ЕС и Б. Обаме поговорить с
В. Януковичем напрямую. Шансы вернуть Украину на путь демократии и
европейского будущего еще есть, считает он.
Возможно, В. Янукович не понимает украинскую политику, хотя и
возглавляет одну из крупнейших партий страны более 10 лет. А возможно, он
следует не собственному сценарию, а сценарию В. Путина. Об этом, в
частности, в редакционном материале пишет «Вашингтон пост». «США
должны признать роль Путина в попытках навязать его автократическую
модель стране, которая пытается стать настоящей демократией – и заставить
Путина ответить за это», – пишет издание.
Активно высказываются по поводу последних событий в Украине и
еврочиновники.
В частности, Совет Европейского Союза выразил глубокую
обеспокоенность в связи с событиями в Украине и призвал власти к
широкому диалогу для выхода из политического кризиса. Такое решение по
Украине было принято 20 января 2014 г. в Брюсселе в ходе заседания Совета
ЕС по вопросам иностранных дел.
В свою очередь Президент Европейского парламента М. Шульц
отметил, что, прежде чем применять санкции против Украины, стоит
подумать о том, чтобы направить новую наблюдательную миссию в страну.
«Прежде чем говорить о санкциях, нужно подумать о том, не можем ли снова
мы направить в страну посредника», – заявил М. Шульц, напоминая о том,
какой положительный вклад в прошлом в налаживание переговоров между
властью и оппозицией внесли бывший верховный представитель ЕС Х.
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Солана и экс-президент Польши А. Квасьневский.
Кроме того, он не исключил, что в случае, если не удастся остановить
насилие в стране, могут быть применены санкции к украинским властям, в
частности закрытие их счетов в европейских банках и визовые ограничения.
В то же время Президент Европарламента посоветовал ЕС не закрывать
двери перед Украиной, ведь в таком случае в первую очередь пострадают
простые граждане и оппозиция останется без поддержки. По его мнению,
Евросоюз и дальше должен быть открыт для переговоров относительно
Соглашения об ассоциации с Украиной.
О том, что Европейский Союз может прекратить официальные
отношения с Украиной, если подтвердится, что милиция стреляла в
демонстрантов
огнестрельным
оружием,
заявил
вице-президент
Европейского парламента Я. Протасевич. По его словам, новости из
Украины шокируют. «После этого мы не можем иметь дело с Украиной так,
как раньше», – сказал Я. Протасевич. Он отметил, что если это правда, что
милиция открыла огонь против демонстрантов из огнестрельного оружия, то
отношения Украины и Европейского Союза претерпят кардинальные
изменения. «Диалог с Украиной находится под угрозой и может быть
приостановлен», – отметил вице-президент Европейского парламента.
«Кровь на улицах все меняет», – добавил политик.
Европейская комиссия в самых сильных выражениях осуждает
применение силы и насилие и призывает все стороны немедленно от этого
воздержаться и начать предпринимать шаги, которые помогут снять
эсклацию ситуации, заявил в свою очередь президент Еврокомиссии Ж.
Баррозу, комментируя ситуацию в Украине. «Я хотел бы особо подчеркнуть
основную ответственность украинских властей предпринять действия, чтобы
снять эскалацию этого кризиса и для этого привлечь в диалог оппозицию,
гражданское общество», – заявил политик.
Ж. Баррозу отметил: «Мы шокированы последними новостями из
Украины о смертях протестующих и выражаем свои глубокие
соболезнования их семьям».
Президент Еврокомиссии также подчеркнул готовность ЕС «рассмотреть
возможные действия» Брюсселя в отношении Украины. Он также отметил
«глубокую обеспокоенность в связи с недавним ограничением основных
свобод, включая свободу высказываний и свободу СМИ».
Верховный представитель Европейского союза К. Эштон также
высказалась касательно ситуации в Украине. «Я резко осуждаю
насильственную эскалацию событий в Киеве, …что привело к человеческим
жертвам. Сообщение о смерти нескольких протестующих вызывает
чрезвычайное беспокойство. Я выражаю свои соболезнования всем
пострадавшим в этих событиях, – сказала К. Эштон. – Я призываю всех
участников событий быть сдержанными. Применение силы и проявление
насилия не является ответом на политический кризис. Все насильственные
действия должны быть немедленно прекращены; по их применению должны
быть проведены соответствующие расследования. Все виновные должны
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быть привлечены к ответственности», – добавила она.
Кроме того, К. Эштон призвала украинскую власть и оппозицию к
диалогу на высшем уровне.
Следует отметить, что инструментарий ЕС по воздействию на Украину
может не ограничиться визовыми мерами, предупреждают в Брюсселе.
«Евросоюз выйдет за рамки заявлений, осуждающих насилие. Сейчас мы не
говорим о санкциях, но есть интересы олигархов, есть банковские счета,
которые можно проверить», – заявил комиссар ЕС по вопросам бюджета Я.
Левандовский.
Со своей стороны, действующий председатель Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел
Швейцарии Д. Буркхальтер заявил, что его страна, которая на сегодняшний
день председательствует в ОБСЕ, готова помочь Украине найти мирный
политический выход из нынешнего кризиса. «ОБСЕ имеет все необходимые
инструменты и механизмы, чтобы стать посредником в таких ситуациях, и
готова поддержать власть Украины в усилиях с целью снизить
напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию», – отметил Д.
Буркхальтер.
Он также выразил глубокую обеспокоенность положением в Украине и
призвал все стороны воздерживаться от насилия и пойти на политический
диалог.
Глава ОБСЕ призвал власть Украины сделать все возможное для
предотвращения эскалации, осуществить надлежащее расследование гибели
людей и привлечь виновных в жертвах и насилии к ответственности.
Крайне обеспокоен событиями в Украине и генеральный секретарь
НАТО А. Расмуссен, который призвал стороны конфликта к диалогу и
проявлению сдержанности.
«Я крайне обеспокоен драматическими событиями в Украине и
сообщениями о нескольких смертях в Киеве. Я решительно осуждаю
использование насилия. Насилие никогда не может быть ответом на
политический кризис», – заявил он.
В этой связи А. Расмуссен высказался за диалог и проявление
сдержанности. «Крайне важно, чтобы все стороны участвовали в реальном
диалоге, проявляли сдержанность и избегали дальнейшей эскалации», –
уверен генсек НАТО.
Глава крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Дж. Дол
призвал европейский парламент инициировать собрание Совета безопасности
ООН в связи с ситуацией в Украине, сообщается в официальном обращении
на сайте партии. (Европейская народная партия является крупнейшим и
наиболее авторитетным межпартийным союзом Европы и объединяет
правоцентристские партии. Фракции ЕНП являются крупнейшими в
Европарламенте и Совете Европы).
Новые законы, принятые 16 января 2014 г., в ЕНП назвали
«драконовскими» и призвали отозвать их. «Эти законы представляют собой
проблему не только из-за процедуры, по которой они были приняты, но и
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потому, что содержание законов недемократично», – отмечают в партии.
Ответственность за ситуацию в Украине депутаты Европарламента
возлагают на главу государства и депутатов, которые голосовали за законы
16 января.
Вспомнили евродепутаты и о влиянии России на события в центре
Киева. «Россия несет ответственность за ход событий в Украине. Мы
призываем Россию воздержаться от использования инструментов
политического и экономического принуждения в нарушение Хельсинкского
заключительного акта и Будапештского меморандума 1994 г. насчет гарантий
безопасности Украине. Такое поведение может оказать влияние на
проведение Олимпийских игр в Сочи», – предупредили в партии.
Активно обсуждают украинские дела в Германии.
Как сообщила в связи с последними событиями в Киеве канцлер ФРГ
А. Меркель, правительство ФРГ пока не считает уместным введение
санкций против властей Украины. Она подчеркнула, что гораздо важнее
создавать возможности для переговоров. При этом глава немецкого
правительства отметила, что в Берлине «крайне обеспокоены и возмущены»
тем, как в Украине «протягиваются законы», которые ставят под вопрос
основные права и свободы.
Министр иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайер призвал
Президента В. Януковича не применять насилие в отношении демонстрантов
в Киеве. «Наша позиция была и остается такой: насилие не является
решением проблем. Это мы говорим обеим сторонам. В то же время в адрес
Президента В. Януковича мы однозначно говорим: будет неприемлемым,
если реакция руководства в Украине проявится в насилии и при этом
пострадает еще больше людей», – сказано в заявлении.
Ф.-В. Штайнмайер отметил, что именно на правительстве лежит
обязательство охранять мирные демонстрации.
Посол Германии в Украине К. Вайль считает, что события ночи на 22
января в Киеве, когда погибли участники акции протеста, стали невозвратной
точкой. Об этом он заявил, выступая в ходе встречи аккредитованных в
Украине дипломатических представительств с представителями силовых
структур и МИДа. Посол Германии, в частности, выразил возмущение тем
фактом, что во время указанного заседания не было ни слова сказано о
погибших в Киеве. По его данным, жертв акций протестов уже двое.
«Мы считаем, что сегодня ночью был перейден Рубикон. Все, что мы
можем сказать, – это то, что вы должны немедленно начать переговоры с
оппозицией», – заявил посол, обращаясь к представителям украинской
власти. При этом его тон был довольно резким и экспрессивным.
Немецкий политолог, член Института исследований Центральной и
Восточной Европы Католического университета г. Айхштетт А. Умланд
прогнозирует, что ситуация в Украине может перерасти в вооруженный
конфликт. «Через сепаратистские тенденции может начаться гражданская
война. В случае наложения нескольких кризисов – политического,
социального, экономического, финансового, международного – некоторые
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регионы на Востоке и Юге могут обратиться в Москву с просьбой стать
российскими протекторатами», – считает эксперт.
Что касается немецких СМИ, то, например, журналист Die Welt Р.
Герцингер констатирует, что Украина стремительно превращается в
полицейское государство. Гибель пяти демонстрантов, двое из которых
«убиты пулями полицейских», демонстрирует, как все серьезно. Президент
В. Янукович намерен подавить протест, продолжающийся уже несколько
месяцев, против «его авторитарного пророссийского курса и коррупционной
власти».
Конечно, печально, что некоторые демонстранты также идут на насилие,
пишет автор, но спровоцировала эту ситуацию власть, приняв репрессивные
законы, согласно которым мирные демонстрации и неугодные власти
критики оказываются вне правового поля. При этом, подчеркивает Р.
Герцингер, за возвращением Украины к авторитарной системе прежде всего
стоит... «русский царь Владимир Путин», который хочет войти в историю как
«новый собиратель земель русских» и вернуть бывшие советские республики
в свою империю, которая теперь называется не Советским, а Евразийским
союзом.
Журналист
призывает
ЕС
похоронить
свои
иллюзии
о
«модернизационном партнерстве» с В. Путиным и выступить против него и
его последователя в Киеве. «И санкции против режима В. Януковича – такие
же, какие мы уже ввели против Беларуси, – могли бы стать первым шагом на
этом пути», – добавляет Г. Герцингер.
Немецкая газета Sьdwest Presse считает, что, по сравнению с
нынешними событиями в Украине, «оранжевая революция 2004 г. кажется
уличной вечеринкой. Впрочем, сейчас, как и тогда, речь идет о свободе и
гражданских правах».
«В. Янукович лицемерно прикидывается, когда говорит, что готов к
переговорам, его свита цинично называет смертельные выстрелы зачисткой
улиц и позволяет при минусовой температуре применять водометы, чтобы
охладить “террористов”. ...Самое ужасное в этот момент то, что наихудшее в
Киеве, кажется, еще впереди», – отмечает баварское издание.
В свою очередь, газета Berliner Zeitung предостерегает:
«Радикализация протеста может привести к потере им легитимности. Это
фатальное изменение. И этого горького признания не изменить даже, если
выяснится, что готовые к насилию демонстранты являются проплаченными
провокаторами».
Бременское издание Weser-Kurier пишет, что ответственность за
ситуацию в Украине возлагается как на Президента В. Януковича, так и на
оппозиционных лидеров. «Кажется, никогда не выяснят, кто ответственен за
смерть демонстрантов. Однако, наверное, основная часть ответственности за
эскалацию ситуации в таком виде возлагается на В. Януковича. ...Несколько
уступок со стороны правительственного лагеря несколько недель тому – и
критики режима чуть успокоились бы», – пишет это издание.
«Однако В. Янукович уперся. Его предложение провести круглый стол
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оказалось фарсом. ...Сдержанные оппозиционные лидеры, которые
призывали к диалогу, оказались дискредитированы. Разговоры ни к чему не
приведут, насилие – единственное средство – к такому выводу приходят,
очевидно, все больше демонстрантов», – говорится в статье Weser-Kurier.
Вместе с тем и лидеры оппозиции несут ответственность за эскалацию
насилия, убеждены немецкие журналисты. «Они очень переоценили свои
силы и выдвинули весьма высокие требования. Вместо того чтобы требовать
у В. Януковича возвращения на проевропейский путь, они сформулировали
по максимуму: отставку Президента и правительства и внеочередные
выборы. Это не смогло стать основой диалога. А сейчас ситуация развилась
так, что на мирное решение конфликта уже рассчитывать не приходится», –
отмечает Weser-Kurier.
Также винит в эскалации ситуации в Киеве оппозицию издание
Nordwest-Zeitung из Ольденбурга: «У лидеров оппозиции нет плана. Их
объединяет лишь непризнание режима В. Януковича – мало, чтобы вывести
страну из кризиса. В. Кличко дает протестам лицо, однако убедительную
перспективу будущего для большинства украинцев он не может
предложить».
Не менее активно данная тема обсуждается и в соседней с Украиной
Польше.
Так, президент Польши Б. Коморовский считает, что силовое решение
конфликта в Украине «будет драмой с точки зрения реакции на это западного
мира». Политик не видит смысла в телефонном разговоре с Президентом В.
Януковичем, поскольку «все, что должно быть сказано, уже было сказано»,
пишет Rzeczpospolita.
«Я обеспокоен тем, что происходит в Украине и с Украиной.
Отказавшись от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом,
сужается поле для маневра и для Украины, и для Евросоюза, а также для
Польши, как страны-соседа с Украиной», – отметил он.
Глава Министерства иностранных дел Польши Р. Сикорский
заявляет, что Украина переступила черту, и призывает обе стороны
конфликта к сдержанности. «Вы переступили черту. Умер человек,
пролилась кровь. Призываем обе стороны к сдержанности», – заявил он в
Сейме журналистам, комментируя последние события в Украине.
Министр высказал мнение, что основной причиной происходящего
сегодня является принятие репрессивных законов и уход от европейского
курса, реформ. «Курс на Европу, реформы являются путем к процветанию и
укреплению независимости. Клептократия и репрессии могут завести
лидеров в регионы, в которых они не хотели бы оказаться, к
недееспособности. Мы давали советы украинской власти, но теперь они
прислушиваются к советам извне Европейского Союза», – сказал Р.
Сикорский.
Также он высказал предположение о том, что конфликт в Украине может
усугубиться. «Конечно, могут быть люди, которые зависят от того, чтобы
была эскалация», – полагает Р. Сикорский.
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Экс-президент Польши А. Квасьневский обращает внимание
Евросоюза на то, что игнорирование украинских проблем грозит катастрофой
для ЕС и призывает европейских дипломатов не сидеть сложа руки. В случае
отсутствия диалога между участниками противостояния в Украине, ситуация
может полностью выйти из-под контроля властей и оппозиции и может иметь
чрезвычайно трагические последствия не только для украинцев, но и для
Евросоюза, заявил политик в интервью польскому телеканалу TVN24 Biznes i
Swiat в швейцарском Давосе.
«Нам на самом деле грозит большая трагедия. Думаю, что европейские
дипломаты, дипломаты соседних стран и Польши должны быть очень
чувствительными к этим делам. Мы можем оказаться в такой спирали
событий, которую уже не удастся остановить», – сказал А. Квасьневский. Он
подчеркнул, что последствия такого развития ситуации почувствуют «все» и
они будут иметь не только «моральный» характер из-за того, что в Украине
гибнут невинные люди, но также возможна «волна миграции и
экономические проблемы».
Экс-президент назвал первоочередной задачей в Украине прекратить
насилие и начать настоящий диалог между властью и оппозицией для того,
чтобы найти выход из нынешнего политического кризиса. «Сегодня этого
диалога нет, он в большой степени мнимый, даже если происходят какие-то
встречи», – сказал А. Квасьневский, заявив также об «абсолютной нехватке»
доверия между участниками тех переговоров.
Он также обратил внимание на то, что в Украине есть три, а не две
стороны противостояния, вспомнив об общественном секторе, у которого
есть свои твердые ожидания и для которого оппозиционные политики «тоже
не являются любимым партнером».
По поводу событий в Украине высказался и министр иностранных дел
Литвы Л. Линкявичюс, который считает, что жестокие события в центре
Киева вынуждают Европу к введению санкций. «Развернутый жестокий
сценарий на Евромайдане призывает к единой реакции ЕС. Призывы к
диалогу неэффективны, (настало. – Ред.) время для адресных санкций», –
уверен он.
Обеспокоена событиями в Киеве и призывает украинское руководство
доказать приверженность мирному урегулированию ситуации и
Великобритания. Об этом, в частности, заявил министр по делам Европы
Министерства иностранных дел Великобритании Д. Лидингтон.
Особая ответственность за происходящее, по словам представителя
британского МИД, лежит на украинской власти и Президенте В. Януковиче.
«Украинское руководство должно принять срочные меры для решения
фундаментальных причин нынешнего кризиса и урегулирования разногласий
путем конструктивного и всестороннего диалога. Президент В. Янукович
должен
продемонстрировать
через
действия
его
официальную
приверженность демократическим нормам и ценностям», – отметил Д.
Лидингтон.
Российскую точку зрения по данному вопросу озвучил пресс-секретарь
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В. Путина Д. Песков, напомнив, что Россия не будет вмешиваться в эту
ситуацию. «Любые решения, которые принимаются в Киеве, являются
суверенными и принимаются руководством этой страны в рамках
демократических процессов», – отметил пресс-секретарь.
Д. Песков уточнил, что за ситуацией в Кремле следят «с огромным
вниманием и волнением, а порой с болью». При этом российские политики
убеждены, что их украинские коллеги сумеют самостоятельно найти выход
из положения и нормализовать ситуацию.
В частности, министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил, что
европейские страны не должны вмешиваться во внутренний кризис в
Украине. «Мы хотели бы, чтобы некоторые из наших европейских коллег
воздержались от совершения бесцеремонных действий в условиях кризиса в
Украине, когда без всяких приглашений представители некоторых
европейских правительств спешат на Майдан, чтобы принять участие в
антиправительственных демонстрациях в стране, с которой у них есть
дипломатические отношения», – сказал С. Лавров, отметив, что такое
поведение неприемлемо.
Кроме этого, глава МИД России раскритиковал протестующих за
использование «насилия против милиции, применение файеров, “коктейлей
Молотова” и взрывных устройств», назвав их поведение «полным
нарушением всех европейских стандартов поведения». «Я лично считаю, что
эти призывы к осторожности, которые провозглашают лидеры оппозиции, в
частности В. Кличко, в настоящее время показывают, что ситуация выходит
из-под контроля», – отметил С. Лавров.
Также министр иностранных дел России заявил о готовности Москвы
выступить в роли посредника в урегулировании политического кризиса в
Украине, но при условии, что из Киева поступит соответствующее
обращение. «Обстоятельства могут быть только одни: если нас об этом
попросят. Но, насколько я понимаю, такая помощь не требуется: сейчас есть
прямые контакты между Президентом, правительством и оппозицией», –
заявил С. Лавров.
Что касается Госдумы, то она прямо осудила насилие, к которому
прибегла оппозиция в Киеве. Госдума в своем заявлении, принятом с подачи
всех четырех фракций, с тревогой отметила, что «волна гражданского
конфликта захлестывает братскую Украину». «Действия протестного
движения приобретают возрастающий масштаб и все более агрессивный
характер. По существу, имеют место попытки свержения легитимных
институтов власти в стране силовым путем», – считают депутаты Госдумы.
Напротив, российские радикальные оппозиционеры поддерживают
Майдан в Киеве, надеясь повторить нечто подобное и в Москве.
В целом же силовые столкновения в Киеве США, ЕС и Россия
прокомментировали по-разному. В частности, США и Евросоюз выразили
обеспокоенность, что противостояние власти и оппозиции перешло в
силовую фазу, и призвали стороны конфликта к переговорам, а также
выступили за пересмотр принятых парламентом 16 января законов.
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Кроме того, Вашингтон уже ввел визовые ограничения в отношении
ряда украинских чиновников, а Евросоюз объявил, что также рассматривает
возможность санкций и на визовых ограничениях не остановится.
В этой связи эксперты подтверждают, что введение санкций болезненно
для официального Киева, но подчеркивают, что этот инструмент не позволит
добиться смены власти в Украине.
Россия же, со своей стороны, призывает Запад не вмешиваться во
внутренние дела Украинского государства.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
28 січня розпочала роботу позачергова сесія Верховної Ради України
сьомого скликання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєстровано 395 депутатів. Присутні також три
Президенти України Л. Кравчук, Л. Кучма і В. Ющенко. Заплановано, що
перший Президент України Л. Кравчук виступить перед народними
депутатами і розповість їм про підсумки круглого столу (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 28.01).
***
На позачерговій сесії 28 січня не розглядатиметься питання про
можливість запровадження в країні надзвичайного стану. Про це заявив
Голова Верховної Ради України В. Рибак у п’ятницю, 24 січня, в інтерв’ю
телеканалу «Рада».
«На позачерговій сесії буде розглядатися одне питання – ситуація, яка
склалася на сьогодні. Вона дуже непроста, і будуть розглядатися шляхи
вирішення політичної кризи в Україні мирним шляхом», – сказав В. Рибак,
зазначивши, що жодні документи щодо запровадження надзвичайного стану
в Україні «ніде не розглядалися, вони не готуються, і це питання на
позачерговій сесії не розглядатиметься».
Голова Верховної Ради нагадав, що 23 січня відбулася його зустріч з
Президентом України В. Януковичем. «Ми погодилися, що ситуація в країні
диктує політикам мобілізувати всі сили для врегулювання політичної кризи в
країні, – наголосив він. – Політики повинні все зробити, щоб врегулювати те,
що сьогодні є в країні, політичними методами. Влада повинна почути
опозицію, опозиція повинна почути владу, і мирним шляхом вирішити всі
проблеми. – Тому я підписав розпорядження про скликання позачергової
сесії Верховної Ради 28 січня».
За словами В. Рибака, цього дня депутати – представники усіх
політичних сил, а також позафракційні обміняються думками щодо шляхів
вирішення гострих питань. Також, сказав він, необхідно заслухати пропозиції
парламентарів стосовно першочергових питань, які необхідно розглянути на
плановій сесії, яка розпочнеться 4 лютого.
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Керівник парламенту проаналізував ряд питань, що їх піднімають
представники опозиційних сил. Серед них він, зокрема, назвав питання щодо
відповідальності та відставки уряду. При цьому В. Рибак зазначив: «Ми
повинні визначитися на погоджувальній раді й розглянути це питання
відповідно до закону», нагадавши, що це можливо зробити починаючи з 4
лютого.
Торкаючись вимог опозиції щодо припинення репресій проти учасників
протестних акцій, Голова Верховної Ради нагадав, що до Закону України
«Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідувань та
покарань осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних
зібрань» були внесені конкретні поправки, що дають змогу амністувати
активістів, які нині перебувають за гратами.
Стосовно вимог опозиції про проведення дострокових виборів
Президента, парламенту, органів місцевого самоврядування В. Рибак
наголосив, що для цього потрібно розглядати питання щодо внесення
відповідних змін до виборчого законодавства.
Також, на думку В. Рибака, 28 січня можна буде визначити інші питання,
які потребують розгляду. «Багато питань, які сьогодні порушуються і
опозицією, і на Майдані, треба розглядати не на Майдані. Їх треба розглядати
в стінах Верховної Ради, – заявив керівник парламенту. – Парламент як
вищий законодавчий орган країни повинен працювати і розглядати закони
відповідно до Регламенту».
В. Рибак звернувся до депутатів із закликом організовано провести
позачергову сесію 28 січня. «Нам треба зібратися у Верховній Раді, почути
один одного і прийняти рішення, щоб парламент міг працювати і приймати ті
закони, які повинен приймати вищий законодавчий орган нашої держави», –
підсумував він (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 24.01).
***
Опозиція вимагає від Президента В. Януковича негайно підписати
законопроект щодо скасування «диктаторських законів».
Про це заявив лідер фракції «Батьківщина» А. Яценюк журналістам у
вівторок після голосування за скасування законів 16 січня
«Все, що було проголосовано 16 числа, і все, що викликало хвилю
протестів, скасовано парламентом», – сказав він.
Як відомо, за регламентом спікер має не пізніше як за 5 діб передати
відповідні закони на підпис президенту, який теж має 5 діб на їх підписання
чи
вотування
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/28/7011660/). – 2014. – 28.01).
***
Голова Верховної Ради України В. Рибак звернувся до організаторів й
учасників Всеукраїнської акції «Шість мільйонів сердець», присвяченої
Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту.
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«27 січня світова спільнота вшановує пам’ять жертв Голокосту. Ця дата,
приурочена до дня визволення в’язнів табору смерті “Освенцім” у 1945 р.,
була встановлена Резолюцією ООН.
У 2011 р. Верховна Рада України прийняла рішення про щорічне
відзначення цього дня на державному рівні.
Увічнення пам’яті жертв фашизму, проведення Всеукраїнської акції
“Шість мільйонів сердець” і жалобних церемоній в усіх куточках нашої
країни покликані сприяти не лише збереженню трагічних сторінок історії
минулого, а й побудові гідного майбутнього, де не буде місця насильству,
ненависті та дискримінації.
Необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб молоде покоління
українців мало можливість формувати світогляд в умовах толерантності,
миру, належного ставлення до полікультурних, загальнолюдських цінностей,
поваги до всіх етнічних і релігійних груп.
Сьогодні ми вшановуємо невинних жертв, а також тих відважних людей,
які, ризикуючи власним життям, рятували від загибелі євреїв, представників
інших національностей у роки війни. Ми низько вклоняємося їхньому
подвигу.
Голокост – це біль, смерть. Це жах, який не має повторитися. Це вічний
подзвін по мільйонам загублених жителів. Це пам’ять, яка житиме у наших
серцях завжди», – ідеться у зверненні (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 27.01).
***
У Верховній Раді України можуть створити нове депутатське
об’єднання, яке матиме на меті припинити протистояння між
опозиційними й провладними фракціями і врегулювати ситуацію в країні.
Відповідну заяву підписали вже 17 нардепів, повідомляє УНН.
«Реальною є загроза розколу України. Вона фактично на облоговому
становищі. Життя в ній зупиняється. Громадянський конфлікт переростає у
громадянську війну. У протистоянні гору взяло право сили. Ціна цьому –
людські життя. Прірва між інститутами влади і народом стає неподоланною»,
– ідеться у заяві.
Далі сказано, що Верховна Рада не може й надалі залишатися
несамостійною, поділеною на два непримиренні табори, що вона має взяти на
себе головну відповідальність за країну й не допустити введення
надзвичайного стану. «З цією метою створюємо депутатське об’єднання, яке
буде всіляко сприяти організації такої роботи. Головне зараз – надати
переконливі, правдиві відповіді суспільству на всі поставлені ним питання.
Ключові з них: відставка Кабінету Міністрів України; скасування законів,
проведених через Верховну Раду України 16 січня 2014 р., крім Закону
України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”; прийняття
політичного рішення про повернення до парламентсько-президентської
форми правління; прийняття закону про реальну амністію всіх учасників
подій, пов’язаних з масовими акціями протесту», – зазначено у зверненні.
19

Після прийняття вищезазначених рішень Верховної Ради можливим буде
звільнення адміністративних будівель, розблокування урядового кварталу з
відведенням спецпідрозділів, вважають депутати.
Також вони впевнені, що Верховна Рада, починаючи з 28 січня, повинна
працювати в режимі пленарних засідань аж до врегулювання політичної
кризи. «Ми реально оцінюємо ризики нашої ініціативи, коли має місце таке
жорстке протистояння. Тому розуміємо свою відповідальність за кожного,
хто погодиться об’єднатися з нами», – попереджають політики.
Станом на 27 січня список підписантів відкритий. Наразі відомо, що під
документом підписалися: В. Литвин, І. Єремеєв, В. Мошенський, В.
Тимошенко, Л. Сергієнко, С. Івахів, М. Рудьковський, С. Мартиняк, В.
Атрошенко, Ю. Благодир, Ю. Шаповалов, С. Лабазюк, К. Ващук, В.
Пилипишин, М. Поплавський, В. Петьовка (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
Партія регіонів готова проголосувати за звільнення заарештованих
активістів Майдану, проте за умови, що звільнять усі зайняті
адмінбудівлі і розблокують вулиці. Про це заявив депутат Партії регіонів С.
Горохов.
За його словами, Партія регіонів мала засідання фракції, де першим
питанням розглядали звільнення затриманих активістів. «Фракція Партії
регіонів підтримає цей закон. Але він має прийнятися з відкладувальною
нормою. Спочатку ті люди, які захопили держустанови мають їх звільнити.
Тоді затриманих звільнять від кримінальної відповідальності», – заявив
регіонал. Проте він уточнив, що звільнять лише тих активістів, які не
вчиняли тяжких злочинів, як то вбивство.
С. Горохов заявив, що ПР готова йти на компроміси і чекає того ж від
опозиції. Кадрових рішень на засіданні фракції Партії регіонів, за словами
депутата, не розглядали.
Як розповів журналістам депутат ПР В. Олійник, більшість та опозиція
ще не змогли узгодити усі деталі компромісів.
За інформацією опозиційних фракцій, ПР хоче внести норму, за якою
засуджені звільняються, однак заарештовуються знову, якщо за 15 днів після
цього
Майдан
не
розійдеться
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/28/7011617/). – 2014. – 28.01).
***
Верховній Раді України пропонують рекомендувати Кабінету
Міністрів України ліквідувати спеціальний підрозділ «Беркут» МВС
України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ВР.
Про це йдеться в проекті постанови про вжиття Кабінетом Міністрів
України заходів для забезпечення прав і свобод людини під час мирних
зборів за № 4018, який зареєстровано у ВР нардепом М. Рудьковським
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 24.01).
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Позафракційний депутат С. Міщенко зареєстрував законопроект,
який забороняє парламентарям голосувати руками.
Документ зареєстрований у Верховній Раді 27 січня.
«У Верховній Раді є система “Рада”, законом про Регламент передбачена
процедура голосування бюлетенями, усі інші форми – це механізми
маніпуляцій та інструмент для прийняття потрібних рішень для влади, не
враховуючи думки переважної більшості депутатів», – наголосив С.
Міщенко.
Тексту законопроекту на сайті парламенту ще немає (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/27/7011590). – 2014. – 27.01).
***
У Верховній Раді України зареєстровано ряд законопроектів (від
депутатів як провладних фракцій, так й опозиційних) про визнання
нечинними законів, ухвалених у парламенті 16 січня.
Зокрема, три законопроекти мають однакову або схожу назву й
зареєстровані під № 4007.
Проект закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких
законів України, прийнятих Верховною Радою України 16 січня 2014 р. (№
721-VII, 724-VII, 725-VII, 726-VII, 727-VII, 728-VII, 729-VII, 731-VII) № 4007
подав 23 січня авторський колектив у складі 10 позафракційних депутатів,
зокрема В. Литвина й О. Донія.
Метою законопроекту названо усунення порушень норм Регламенту
ВРУ 16 січня, а також з метою не допустити «подальших кризових явищ у
політичному житті українського суспільства».
Того самого дня 33 депутати від фракції «Свобода» зареєстрували
проект закону про визнання такими, що втратили чинність, законодавчих
актів, прийнятих 16 січня 2014 р. в антиконституційний спосіб, дія яких
збурює українське суспільство та загрожує національній безпеці України (№
4007-1).
Законопроект про визнання нечинними восьми законів від 16 січня (№
4007-2) зареєстрував також нардеп від Партії регіонів М. Рудьковський. Крім
того, нардеп з Партії регіонів В. Атрошенко подав законопроект № 4010, що
пропонує скасувати два закони з пакета законопроектів, ухвалених 16 січня
(про заочне кримінальне провадження й законопроект Колесніченка –
Олійника).
27 січня позафракційний депутат Ю. Дерев’янко подав альтернативний
законопроект № 4007-3 з назвою, яка дублює назву законопроекту групи
позафракційних нардепів.
Аналогічні законопроекти подали станом на 16:28 27 січня ще два
опозиційні депутати від «Батьківщини» – П. Петренко (№ 4007-4) і Л. Ємець
(№ 4007-5).
Ще 22 січня депутат від «Батьківщини» В. Яворівський подав
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законопроект, який пропонує визнати нечинним лише один із законів,
ухвалених 16 січня, – законопроект Колесніченка – Олійника, який містить
найбільше
резонансних
змін
до
законів
України
(Ракурс
(http://ua.racurs.ua/news/21630-u-radi-zareiestrovano-dekilka-zakonoproektivscho-proponuut-skasuvaty-zakony-16-sichnya). – 2014. – 27.01).
***
Нардепи з фракції Партії регіонів не мають наміру на позачерговому
засіданні парламенту голосувати за скасування прийнятих 16 січня
законів, як того вимагає опозиція. Про це в коментарі «Сегодня» заявив
перший заступник голови фракції ПР М. Чечетов.
«У порядку денному позачергового засідання в парламенті –
урегулювання політичної ситуації в країні. У контексті цього питання
можуть виникнути різні пропозиції, рішення і постанови. Я не знаю, куди йде
опозиція, але Президент вибрав курс євроінтеграції. Закони (прийняті 16
січня. – Ред.) скасовувати не будуть – вони повністю відповідають
європейським. Як ми в Європу потім підемо? Нас же потім не візьмуть. Ці
закони один в один переписані з європейських», – сказав М. Чечетов.
Він додав, що ПР виступає за створення робочої групи із залученням
європейських експертів для можливого доопрацювання цих законів. «Може,
ми не так десь переклали, все може бути. Тому створимо робочу групу,
запросимо європейських експертів і порівняємо наші закони з
європейськими. Якщо там щось буде неправильно, внесемо зміни», – сказав
перший заступник голови фракції ПР М. Чечетов
(Galinfo
(http://galinfo.com.ua/news/152444.html). – 2014. – 27.01).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Увечері 27 січня відбулася зустріч Президента України В. Януковича
й учасників робочої групи з урегулювання політичної кризи з лідерами
опозиційних парламентських фракцій.
У зустрічі взяли участь перший заступник глави Адміністрації
Президента А. Портнов, міністр юстиції О. Лукаш, керівник фракції
політичної партії «УДАР» В. Кличко, керівник фракції «ВО “Батьківщина”»
А. Яценюк, керівник фракції «ВО “Свобода”» О. Тягнибок. У зустрічі не брав
участі новопризначений глава Адміністрації Президента А. Клюєв (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 27.01).
***
Відбулася телефонна розмова Президента України В. Януковича з
Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Бан Кі-муном.
Сторони обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні.
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Під час розмови В. Янукович підкреслив важливість продовження
діалогу шляхом переговорів для віднайдення оптимальних шляхів виходу з
політичної кризи.
У свою чергу Генеральний секретар ООН наголосив на важливості
мирного врегулювання ситуації. Він закликав усі сторони проявляти
максимальну стриманість і знайти шляхи вирішення кризи через діалог.
У зв’язку з цим Бан Кі-мун висловив готовність направити до України
спеціального представника ООН для участі в такому діалозі (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 27.01).
***
Президент Украины В. Янукович призвал украинцев отстаивать
принципы мирного сосуществования.
Президент обратился к народу по случаю Международного дня памяти
жертв Холокоста. В. Янукович призывает украинский народ отстаивать
принципы мирного сосуществования, утверждать согласие и терпимость в
обществе.
«Современный мир богат разнообразием наций, культур и конфессий,
однако и сейчас в нем часто не хватает взаимоуважения и толерантности.
Поэтому со всей ответственностью перед будущими поколениями мы
должны отстаивать принципы мирного сосуществования, утверждать
согласие и терпимость в обществе», – говорится в обращении главы
государства по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
В. Янукович напомнил, что 27 января исполняется 69 лет со дня, когда
войска
Первого
Украинского
фронта
освободили
пленников
концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау» вблизи польского города
Освенцим.
«Ужасная правда про эту и другие “фабрики смерти” поразила мир и
наглядно продемонстрировала последствия реализации нацистской
идеологии, основанной на расовой ненависти и презрении к человеку», –
говорится в обращении.
Глава государства отмечает, что Холокост стал символом страданий
еврейского народа, только на украинской земле от рук нацистов погибли
сотни тысяч его представителей. «Почитая их память, мы вспоминаем о
героизме украинцев, которые с риском для жизни спасали евреев от
уничтожения в Бабьем Яру или других местах массовых расстрелов», –
подчеркнул Президент (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014.
– 27.01).
***
Президент України В. Янукович обговорив ситуацію в країні з
депутатами фракції Партії регіонів у парламенті. На зустрічі також були
присутні представники Кабінету Міністрів України.
Під час свого виступу Президент ще раз наголосив на важливості
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вирішення конфліктної ситуації виключно мирним шляхом (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 25.01).
***
Президент України В. Янукович своїм указом звільнив А. Портнова з
посади радника Президента, призначивши його іншим указом першим
заступником глави Адміністрації Президента України (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 24.01).
***
Радник Президента України, керівник Головного управління з питань
міжнародних відносин, виконавчий секретар Ради вітчизняних та
іноземних інвесторів при Президентові України А. Гончарук зустрівся з
президентом Американської торговельної палати в Україні Х. Зукоскі на
його прохання.
Під час зустрічі було обговорено актуальні питання функціонування
ради в міжсесійний період, зокрема подальшу організацію діяльності її
тематичних робочих груп «Банківські та фінансові послуги», «Високі
технології та електронне урядування», «Енергетика», «Інтелектуальна
власність», «Промислове виробництво та розвиток інфраструктури»,
«Сільське господарство»; моніторинг виконання доручення Президента
України від 14 січня 2014 р. № 1-1/27 з метою поліпшення інвестиційного
клімату в державі, з урахуванням результатів пленарного засідання Ради
вітчизняних та іноземних інвесторів 5 листопада 2013 р.
У зв’язку із завершенням місії Х. Зукоскі на чолі палати А. Гончарук
подякував йому за проведену роботу й побажав успіхів у подальшій
діяльності.
У зустрічі також взяв участь новопризначений керівник Американської
торговельної палати в нашій державі Б. Кейсі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
27.01).
***
Прем’єр-міністр України М. Азаров вимагає від нового голови
Київської міської державної адміністрації В. Макеєнка прийняти
збалансований бюджет столиці. Про це глава уряду заявив, представляючи
в субботу, 25 січня, В. Макеєнка колективу Київської міської державної
адміністрації.
«Роботи щодо розвитку нашої столиці необхідно продовжувати. Ці події,
які зараз відбуваються, не триватимуть вічно, вони закінчаться, а киянам тут
жити, працювати, навчати дітей. І тому я хотів би побажати керівництву
міста активно й наполегливо працювати на цьому поприщі. Звичайно, зараз
першочерговим завданням є прийняття збалансованого бюджету столиці й
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продовження виконання всіх тих заходів, які ми запланували», – сказав М.
Азаров.
Він підкреслив, що В. Макеєнко має всі необхідні якості для
ефективного керівництва столицею. «Я переконаний, що на цій надзвичайно
важливій і відповідальній посаді в цей час він зможе якісно організувати
роботу КМДА, він розуміє, що поїзд повинен рухатися вперед», – зазначив
Прем’єр-міністр.
У свою чергу перший заступник голови КМДА А. Голубченко, який
виконував до сьогодні обов’язки голови, запевнив, що столична влада
головну увагу приділяла й приділятиме створенню умов для того, аби кияни
отримували якісні житлово-комунальні послуги. «Найголовніше зараз, щоб
Київ працював стабільно. Тепло, вода, вивезення побутових відходів,
прибирання вулиць – це наше завдання, а політичні події минуться, як
минулорічний сніг», – сказав він.
В. Макеєнко подякував Президентові та уряду за довіру й призначення
його головою КМДА і вже розпочав поточну роботу з життєзабезпечення
міста (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 25.01).
***
Управлінням забезпечення доступу до публічної інформації
департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату
Кабінету Міністрів проаналізовано роботу органів виконавчої влади щодо
розгляду запитів на інформацію.
Так, за період з 9 травня 2011 р. (дня набрання чинності Закону України
«Про доступ до публічної інформації«) по 31 грудня 2013 р. до органів
виконавчої влади надійшло 119 095 запитів, у тому числі до міністерств – 65
407 (що становить 55 % від загальної кількості), до інших центральних
органів виконавчої влади – 28 273 (23,7 %), до місцевих органів виконавчої
влади – 25 415 (21,3 %) запитів.
Секретаріатом Кабінету Міністрів за вказаний період опрацьовано 5354
запити на інформацію (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 27.01).
***
27 січня міністр внутрішніх справ України В. Захарченко під час
телефонної розмови обговорив з послом США Дж. Пайєттом можливі
шляхи вирішення ситуації в Києві.
Посол наголосив, що нині, під час таких важливих переговорів між
владою та опозицією, дуже важливо зберегти спокій.
Міністр запевнив, що міліція утримується від застосування сили, але, на
жаль, з іншого боку перемир’я не знаходить підтримки, і на міліцію знову
здійснюються напади.
Дж. Пайєтт засудив такі дії й закликав МВС до прямих перемовин з
представниками Майдану, тими, хто його безпосередньо очолює.
У свою чергу В. Захарченко нагадав, що МВС України завжди було й
залишається готовим до мирного вирішення конфлікту, і не раз вже до цього
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закликало. Проте не зрозуміло, з ким починати діалог, хто має достатньо
впливу на всі групи протестувальників, щоб забезпечити виконання
домовленостей. Адже там присутні й радикальні сили, а з екстремістами не
ведуть перемовин ніде у світі.
Міністр запевнив Дж. Пайєтта, що міліція продовжуватиме діяти
стримано, не піддаючись на незначні провокації, і готова обговорювати
шляхи вирішення, якщо лідери протестів визначаться, хто має повноваження
вести такі переговори (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 27.01).
***
З початку року фондами соцстраху виплачено 1 млрд 275,1 млн грн
страхових виплат. Про це повідомила міністр соціальної політики Н.
Королевська.
«За інформацією фондів, станом на 24 січня було виплачено 1 млрд 275,1
млн грн. Подання документів на фінансування відбувається вчасно, тому
якщо десь є перебої, то керівництво відділень фондів має тримати на
особистому контролі кожен такий факт. Неприпустимо, щоб у складних
економічних умовах громадяни не могли покластися на державну
підтримку», – сказала Н. Королевська.
Крім того, міністр повідомила, що на 2014 р. правліннями фондів
затверджено збалансовані бездефіцитні бюджети. Це дасть змогу цього року
збільшити ряд страхових виплат. Зокрема, за словами Н. Королевської,
ідеться про видатки на страхування від нещасних випадків на виробництві,
на страхування на випадок безробіття й на страхування з тимчасової втрати
працездатності. Водночас вона наголосила на тому, що за результатами 2013
р. також зріс обсяг виплат порівняно з минулим роком.
«Станом на 1 січня 2014 р. фондами соціального страхування було
виплачено 25 млрд 840,4 млн грн, що на 3 млрд 891,0 млн грн більше
страхових виплат, ніж 2012 р. Заборгованості за страховими виплатами за
минулий рік немає», – сказала вона (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 27.01).
***
У зв’язку з погіршенням погодних умов – зниженням температури до
–20 градусів, ожеледицею, снігом, хуртовинами, сильним вітром – віцепрем’єр-міністр, голова Державної комісії з надзвичайних ситуацій та
техногенно-екологічної безпеки О. Вілкул провів робочу нараду щодо
роботи пунктів обігріву та соціальних патрулів.
«Усі оперативні служби працюють у посиленому цілодобовому режимі
для надання допомоги громадянам під час сильних морозів. У режимі
посиленої готовності перебувають рятувальні, комунальні, дорожні та інші
служби, які взаємодіють для ефективного реагування на зимову негоду та
надання допомоги людям. За завданням уряду в регіонах працює 4105
пунктів обігріву та чергує 1153 соціальні патрулі», – сказав О. Вілкул.
У складі мобільних бригад соціальних патрулів – рятувальники, медики,
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волонтери, які надають людям допомогу та в разі необхідності доправляють
їх до пунктів обігріву або в медичні заклади. Особлива увага приділяється
чергуванню патрулів у нічний час. Завдяки соціальному патрулюванню з
початку перших морозів (з 5 грудня) за півтора місяця від переохолодження
вже врятовано й доставлено до пунктів обігріву та лікарень близько 300 осіб.
У тому числі за останню добу 87 осіб (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2014. – 25.01).

ПОЛІТИКА
Опозиція готова взяти на себе відповідальність за подальшу долю
країни й може прийняти пропозицію Президента В. Януковича щодо
посад у Кабінеті Міністрів. Але переговори триватимуть доти, поки влада
не виконає вимог Євромайдану.
Звертаючись 25 січня до людей, що зібралися на Майдан, А. Яценюк
заявив: «Янукович розмовляв з нами лише тому, що ви є на Майдані. Наша
перша вимога, яка прийнята АП – звільнення кожного нашого побратима.
Друге. Крім того, що ми звільнимо людей з-під арешту, тисячі людей мають
кримінальні справи. Усі вони мають бути закриті, усі мають бути на свободі.
Друга вимога – прийняття закону про амністію – теж прийнята владою. Третя
– закони, які були ганебно прийняті провладною більшістю 16 січня – мають
бути скасовані. І від цієї вимоги ми не відступимося ні за якої умови.
Четверте. Наші завдання: нова українська влада. Янукович запропонував
опозиції очолити уряд. Яка наша відповідь? Чи готові ми взяти цю
відповідальність на себе? Ми не боїмося відповідальності за долю країни. Ми
приймаємо цю відповідальність, ми готові вести Україну в ЄС,
відповідальність, яка передбачає звільнення Ю. Тимошенко, яка передбачає
Україну як частину Європи.
Ще одна наша вимога – повернення країни до Конституції 2004 р.
Посада Президента України має бути знівельована. Народ має прийняти нову
Конституцію».
Разом з тим на питання журналістів, чи може він стати Прем’єром у
вівторок, А. Яценюк заявив: «Це виключено».
У свою чергу лідер УДАРу В. Кличко заявив, що, поки переговори з
владою не завершені, у жодному разі барикади ми не покинемо.
Пізніше А. Яценюк дещо уточнив свою позицію на брифінгу в Штабі
національного спротиву, повідомили в прес-службі «Батьківщини»: «Ми не
відкидаємо пропозицію, але ми її і не приймаємо. Ми проводимо серйозні
консультації на рівні трьох опозиційних сил. Це наше спільне рішення. Ми
приймемо це рішення».
За його словами, опозиція «не в захваті» від пропозиції очолити уряд,
адже країна перебуває в складному становищі. «Якщо ми скажемо, що ми
відмовляємося від відповідальності, вони нас звинуватять у тому, що вони
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пропонували, щоб ми отримали владу і вели країну до Європи, але ми
відмовилися. Якщо ми приймаємо цю пропозицію, то вони й люди також
звинуватять у тому, що відбувається зрада і, таким чином, люди не добилися
того, що хотіли, – зазначив він. – Будь-яке рішення з цього приводу можуть
ухвалюватися виключно фракціями й повинно отримати схвалення людей»
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 25.01).
***
Якщо Верховна Рада не підтримає плану опозиції та її вимоги, кордон
Євромайдану «підійде ближче» до парламенту. Про це заявив екс-глава
МВС Ю. Луценко, зустрічаючись з активістами на барикадах по вул.
Грушевського, повідомляє прес-служба «Третьої республіки».
На його думку, в Україні існує парламентський спосіб виходу з
нинішньої глибокої політичної кризи. «Для Верховної Ради, яка збереться 28
січня, вже запропоновано чіткий порядок денний – амністія для всіх, хто
перебуває у заручниках у режиму – це понад 300 осіб, скасування понад 1500
кримінальних справ проти активістів, скасування законів, “ухвалених” 16
січня, повернення до Конституції 2004 р., за якою президентські вибори
мають відбутися вже цього року, а президентська виборча кампанія
почнеться вже у квітні, повна відставка уряду і призначення нашого уряду, –
заявив Ю. Луценко. – Якщо Верховна Рада підтримає такий план, то можна
буде розрядити ситуацію і залишити тут на барикадах лише прапороносців.
Якщо Верховна Рада цього не почує – підійдемо ближче» (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2014. – 27.01).
***
Лідер фракції «Батьківщина» А. Яценюк відмовився від пропозиції
Президента В. Януковича очолити Кабмін. Про це повідомила міністр
юстиції О. Лукаш за результатами переговорів лідерів опозиції з
Президентом, які тривали понад 4 год.
«Сторони домовилися про включення до порядку денного питання
відповідальності уряду», – повідомила глава міністерства, зазначивши, що А.
Яценюк
очолити
уряд
згоди
не
дав
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/27/7011594). – 2014. – 27.01).
***
Внефракционный народный депутат В. Литвин не видит в
Верховной Раде 226 голосов для введения чрезвычайного положения в
стране. Об этом он заявил 27 января на заседании группы внефракционных
депутатов, передает «РБК-Украина».
«Я абсолютно не вижу в ВР 226 голосов, чтобы проголосовать,
поддержать это решение», – сказал В. Литвин.
На вопрос журналистов, существует ли пропрезидентское большинство,
В. Литвин ответил: «Мне трудно сказать...». Вместе с тем он выразил
убеждение в том, что в парламенте найдется 226 голосов для отмены законов
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(Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2014. – 27.01).
***
За минувшие выходные митингующие в Киеве активисты
Евромайдана захватили и забаррикадировались еще в двух
государственных зданиях в центре столицы – в Украинском доме на
Европейской площади и Министерстве юстиции на Городецкого.
В ночь на воскресенье, 26 января, в центре Киева после выступления
лидеров оппозиции на сцене майдана Незалежности несколько сот человек
штурмовали Украинский дом на Европейской площади, в который зашли
около 200 сотрудников Министерства внутренних дел Украины.
Ближе к утру правоохранители, которые оказались заблокированными в
Украинском доме, покинули здание, воспользовавшись выходом через одну
из боковых стеклянных витрин. После этого правоохранители были уведены
сотрудниками «Беркута» в сторону Михайловской площади.
Позже в МВД заявили, что во время штурма митингующими
Украинского дома пострадали два милиционера.
Менее чем через сутки, в воскресенье вечером, активисты гражданского
движения «Спільна справа» захватили здание Министерства юстиции по ул.
Архитектора Городецкого, 13.
Позже активисты встретились с лидером УДАРа В. Кличко, но
отказались освободить здание. Сообщается, что В. Кличко зашел в здание и
пытался убедить их освободить захваченное министерство, но его просьбам
не вняли. «Я попробовал переговорить с ними. К сожалению, они отказались
и остаются там», – сказал он.
Координатор движения А. Данилюк сообщил журналистам, что с утра
понедельника работники министерства будут допускаться в здание.
27 января возле Министерства юстиции находилось около 100
активистов, которые соорудили баррикады высотой 2 м. Кроме того, из
здания министерства протянули шланг, с помощью которого митингующие
поливали водой дорогу и тротуар.
Митингующие заявили, что госучреждение захвачено для обогрева и
ночлега активистов. В то же время МВД сообщило об открытии уголовного
производства по факту незаконного захвата помещения (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 27.01).
***
27 января министр юстиции Е. Лукаш заявила, что будет требовать
от секретаря СНБО А. Клюева введения чрезвычайного положения в
Украине, если в ближайшее время активисты не освободят здание
Министерства юстиции.
Также Е. Лукаш отмечала, что в таком случае будет просить Президента
прекратить переговоры с оппозицией по выходу из кризиса (Четверта
Влада (http://4vlada.net). – 2014. – 27.01).
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***
Увечері 27 січня протестувальники залишили захоплене приміщення
Міністерства юстиції України, повідомили УНН в УЗГ МВС України.
Усередині нині працює слідчо-оперативна група міліції (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
Попри курс влади на зрив переговорів і введення надзвичайного стану,
опозиція готова продовжити переговори для запобігання подальшій
ескалації й кровопролиттю. Про це йдеться в заяві Штабу національного
спротиву, оприлюдненій у понеділок.
В опозиції зазначають, що з вини режиму знову пролилася кров: «МВС
разом з “тітушками” із застосуванням брутальної сили та зброї розігнали
мирні протести громадян у Запоріжжі, Дніпропетровську, Черкасах, Сумах.
Кількість постраждалих становить сотні осіб, – ідеться в заяві. – Тривають
незаконні масові арешти, облави, захоплення заручників. Не припиняються
переслідування журналістів і перешкоджання їхній професіональній
діяльності».
У штабі зазначають, що протягом останньої доби Майдан у цілому
дотримується перемир’я й затишшя, але режим має розуміти, що терпець
розгніваних глухотою влади людей може урватися в будь-який момент.
«Попри курс влади на зрив переговорів і введення надзвичайного стану,
опозиція готова продовжити перемовини для запобігання подальшій
ескалації й кровопролиттю, урегулювання кризи, збереження єдності країни»,
– резюмується в заяві (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. –
27.01).
***
Лідери «Правого сектору» Майдану висунули владі свої вимоги, серед
яких – конституційна реформа і звільнення всіх затриманих активістів.
Про це лідери руху, який взяв на себе відповідальність практично за всі
силові акції під час останніх протестів, заявили ввечері 27 січня, пише О.
Білозерська у своєму LiveJournal.
Так, лідер «Правого сектору» і провідник організації «Тризуб» ім. С.
Бандери Д. Ярош заявив, що острах опозиційних лідерів «провадити
революцію» зобов’язує його «взяти на себе відповідальність за революційний
процесс».
Серед основних цілей він назвав повне «перезавантаження» влади,
«розпуск і заборону антидержавних партій та угруповань», реформування
юстиції, правоохоронних органів, спецслужб.
Для початку врегулювання ситуації «Правий сектор» ставить такі умови:
1. Провести конституційну реформу.
2. Припинити силові дії з боку влади.
3. Оголосити повну амністію – звільнити всіх без винятку учасників
протестних акцій і закрити всі кримінальні справи й провадження.
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4. Притягнути до відповідальності уряд М. Азарова.
5. Переформатувати ЦВК.
6. Скасувати всі закони, прийняті 16 січня, що обмежують права і
свободи громадян.
7. Переформатувати спецпідрозділ «Беркут» і створити якісно інший
спецпідрозділ МВС.
8. Покарати винних у вбивствах, знущаннях і побитті протестувальників.
9. Знайти зниклих активістів Майдану.
10. Узаконити існування спортивно-патріотичних організацій.
11. Не допустити до влади політиків, які дискредитували себе під час
минулого правління (наприклад, В. Литвина).
Якщо влада піде на поступки народу, «Правий сектор» «готовий
згортати активну діяльність» за принципом «поступка в обмін на поступку».
Якщо ж влада не піде на поступки 28 січня, «Правий сектор» має певні
плани.
На запитання про взаємини з парламентською опозицією Д. Ярош
відповів: «Ми входимо до “Самооборони” і постійно координуємо свої дії з
А. Парубієм як комендантом Майдану, проводимо певні зустрічі з
керівниками опозиційних партій. Я дуже сильний противник того, щоб
Майдан колоти... Ми будемо й далі координувати наші дії з легальною
опозицією».
У прес-конференції також брали участь головний командир «Тризуба»
А. Стемпіцький і заступник голови УНА-УНСО М. Карпюк.
На думку М. Карпюка, «треба відмовлятися від таких понять, як влада й
опозиція», опозиція – «це теж влада». «Народний рух під назвою “Правий
сектор”, який стихійно розпочався і переріс зараз у масштабне
загальнонаціональне явище, – це вже є окрема сила. І ми ратуємо за те, аби в
процесі встановлення миру й переформатування майбутнього життя
суспільства, встановлення нової структури влади брав участь Д. Ярош», –
заявив
він
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/28/7011612). – 2014. – 28.01).
***
У Штабі національного спротиву заявляють, що володіють
інформацією про підготовку до введення надзвичайного стану. Про це
повідомляє прес-служба штабу.
«У розпорядження Штабу національного спротиву надійшла інформація
про те, що до військових частин по всій Україні направлено телеграму
“Буран” (термінова), за підписом в. о. начальника Генерального штабу
міністерства оборони генерал-лейтенанта Уманського», – сказано в
повідомленні.
В телеграмі "вказується на необхідність проведення термінових зборів
офіцерів з метою підготовки звернення до президента України про
необхідність введення надзвичайного стану".
«Таку телеграму направлено в 14 областей України, а в деяких
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військових частинах такі збори військових почалися вже о 14 годині», –
зазначається в повідомленні.
Водночас в ньому додається, що Штаб перевіряє інформацію та згодом
повідомить
подробиці
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/28/7011691/). – 2014. – 28.01).
***
Троих активистов Евромайдана и милиционера застрелили из одного
типа оружия.
По заключению экспертизы, трое погибших участников протестов в
Киеве и милиционер, тело которого обнаружили 24 января, были застрелены
из одного типа оружия, сообщает в понедельник, 27 января, УНН со ссылкой
на источник в МВД Украины.
«Все смертельные ранения, по заключению судебно-баллистической
экспертизы, были нанесены из одинакового типа оружия –
гладкоствольного», – сообщил собеседник, отметив, что это оружие не стоит
на вооружении спецподразделений органов внутренних дел и внутренних
войск.
Ранее прокуратура сообщала, что трое протестующих и сотрудник
столичной милиции были убиты в Киеве с применением оружия,
приспособленного для стрельбы охотничьими патронами, заряженными
картечью и пулями.
Во время массовых беспорядков на Грушевского погибли два человека –
гражданин Украины и гражданин Республики Беларусь. 25 января в больнице
после полученного 22 января огнестрельного ранения умер житель
Львовской области. Кроме того, вечером 24 января в Голосеевском районе
Киева недалеко от общежития работников органов внутренних дел был убит
с применением оружия 28-летний сотрудник столичной милиции
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 27.01).
***
Акция журналистов прошла в центре Киева на Европейской
площади. Они призывали правоохранителей позволить им работать,
передает ТСН в понедельник, 27 января.
На акцию пришли несколько десятков представителей украинских и
зарубежных СМИ, они держали плакаты с надписью «Не стреляй в
журналиста». Участники акции стояли возле гостиницы «Днепр». По
последним данным Института массовой информации, в беспорядках в Киеве
и регионах пострадали 60 представителей СМИ (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 27.01).
***
Окружний адмінсуд Києва зобов’язав В. Кличка відповісти, чи має він
право на проживання в США й Німеччині. Про це йдеться в рішенні суду,
прийнятому 22 січня, повідомляє газета «Закон і Бізнес». Видання також
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публікує текст документа.
Рішення ухвалив суддя І. Іщук за позовом депутата Одеської обласної
ради В. Задорожнюка. Як зазначили в партії «Батьківщина», В. Задорожнюка
було виключено з партії та із фракції «Батьківщина» на початку січня за
«запроданство і порушення партійного статуту».
Відповідачами в справі виступають апарат Верховної Ради України й
лідер парламентської фракції «УДАР» В. Кличко (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
З 16 січня до «Євромайдану-SOS» зверталися щодо пошуку 90 осіб.
«Це без урахування тих, хто знайшовся у лікарнях і райвідділках міліції», –
уточнили там (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
Керівники місії Євросоюзу закликають українську владу виконати свої
обіцянки протестуючим і продовжити діалог. Про це йдеться в офіційній
заяві місії.
«Керівництво місії ЄС у Києві вітають нещодавні переговори між
владою та опозицією. Ми закликаємо уряд виконати свої обіцянки і заяви,
зроблені під час переговорів з опозицією. Переговори мають тривати», –
ідеться в заяві.
Місія ЄС висловила стурбованість «погіршенням ситуації у сфері прав
людини». «Арешти поранених перед клініками, кілька випадків зникнення та
повідомлення про тортури вкрай тривожні і не можуть бути прийнятними за
будь-яких умов», – заявили керівники місії ЄС. Вони закликали терміново
покарати винних у цих злочинах. «Припинення цієї практики є необхідною
умовою для зміцнення довіри між владою і суспільством», – ідеться в заяві.
Керівники місії ЄС закликали опозицію дотримуватись мирного
характеру протестів і відгородитися від тих, хто застосовує насильство як
спосіб досягнення цілей.
Вони також закликали всі сторони скасувати «весь пакет законів, що
обмежують реалізацію основних свобод, прийнятий 16 січня».
Як відомо, єврокомісар ЄС Ш. Фюле після зустрічі з українськими
політиками розповів про запропоновані реальні кроки виходу із політичної
кризи (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
Силовий розгін мітингувальників євромайданів міліцією з побиттям
та арештами відбувся в чотирьох областях України.
Разом з тим станом на вечір 27 січня в 11 регіонах мітингувальники
продовжували утримувати облдержадміністрації під своїм контролем – це
Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Чернівецька, Тернопільська,
Хмельницька, Рівненська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська й
Полтавська області.
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Блокування й спроби штурму за цей час відбулися в Дніпропетровській,
Запорізькій і Херсонській ОДА. Сумську й Черкаську ОДА
мітингувальникам вдавалося на нетривалий час зайняти.
Разом з тим тривають протести в Одеській, Миколаївській, Харківській і
Луганській областях (Див. Рис. 1) (Українська правда (www.pravda.com.ua).
– 2014. – 27.01; ЛІГАБізнесІнформ (http://news.liga.net). – 2014. – 27.01).

Рис. 1. Інфографіка протестів в Україні
(Джерело:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=852269391454840&set=a.849502
818398164.1073741860.100000153610067&type=1&theater).

***
Партія Регіонів звертається з проханням до Генерального прокурора
України
розслідувати
діяльність
створених
опозицією
та
протестувальниками народних рад. Про це йдеться у зверненні ПР,
розміщеному на її сайті.
На думку «регіоналів», нині «молодчики на вулицях українських міст
перетворюють країну на майданчик бойових дій» і «під загрозою опинилося
саме існування незалежної України», у цьому винні лідери опозиційних сил,
які «істерично закликали» до скидання режиму й захоплення влади.
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«Народна рада, яку вони (лідери опозиції. – Ред.) очолили 22 січня,
направляє прямі директиви на місця про захоплення влади самозваними
радами й комітетами з передачею їм усіх владних повноважень», – ідеться в
заяві.
Особливу увагу «регіонали» приділили забороні діяльності їхніх партії в
деяких регіонах. «Політичні терористи, екстремісти всіх мастей, захопивши
будівлі державних адміністрацій, своїми першими рішеннями визначили
заборону діяльності й символік Комуністичної партії України й Партії
регіонів на своїх територіях», – обурилися в ПР.
Там вважають, що в діях активістів проявилася їхня ретельно
приховувана «неонацистська сутність», і порівнюють події в Україні з
подіями в Німеччині 1933 р.
Партія регіонів звертається до Генерального прокурора України
невідкладно провести розслідування антиконституційних дій так званих
народних рад, дати правову оцінку й притягнути винних до відповідальності
згідно із законодавством України, підкреслюють «регіонали».
Як відомо, опозиційні депутати й активісти нині утримують контроль
над 10 облдержадміністраціями. Місцеві облради визнали новостворені
народні ради як органи, що представляють інтереси українського народу.
Крім того, Тернопільська, Чернівецька й Івано-Франківська облради
заборонили діяльність на їхній території ПР і КПУ як антинародних
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
У Криму заборонили діяльність та символіку «Свободи». Про це
йдеться в Рішенні президії «Про заходи щодо сприяння охороні порядку і
громадської безпеки на території Автономної Республіки Крим».
Документ 27 січня підписав голова Верховної Ради Автономної
Республіки Крим В. Константинов.
«Заборонити в установленому порядку на території Автономної
Республіки Крим діяльність і символіку ВО “Свобода” та інших формувань
радикального характеру як загрозу національній єдності, громадській безпеці
й правопорядку і вимагати від Міністерства юстиції України негайно
вирішити питання про припинення їхньої діяльності на підставі ст. 37
Конституції України та ст. 5 Закону України “Про політичні партії в
Україні”», – сказано в Рішенні (Українська правда (www.pravda.com.ua). –
2014. – 27.01).
***
Милиция разогнала активистов в Сумской ОГА, есть задержанные.
По словам активистов, захват происходил крайне жестко, задержанных около
получаса держали на холодном полу лицом вниз.
Несколько десятков жителей Сум были задержаны 27 января около часу
ночи во время атаки сотрудников милиции на граждан, ночевавших на
первом этаже здания Дома советов, где располагается обладминистрация.
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Задержанных доставили в горотдел милиции.
27 января оппозиция организует проведение митинга на площади
Независимости.
Напомним, 26 января около 4 тыс. сумчан собрались в Сумах на
народном вече, после чего стали заходить в здание облгосадминистрации и
заняли первый этаж. Штурма здания не было, милиция оставалась на втором
этаже (ЛІГАБізнесІнформ (http://news.liga.net). – 2014. – 27.01).
***
В помещении Приднепровского райисполкома Черкасс, где должна
была состояться сессия городского совета, 27 января продолжается
создание городской Народной рады. Соответствующее предложение озвучил
экс-мэр Черкасс С. Одарич.
В состав совета вошли присутствующие депутаты. В частности, в раду
вошли представители «Демократического альянса», бывший городской
голова Черкасс С. Одарич, бывший управляющий делами Черкасского
горисполкома Н. Кудрявцев. Кроме того, изъявила желание войти в состав
рады и депутат областного совета Л. Майборода (ЛІГАБізнесІнформ
(http://news.liga.net). – 2014. – 27.01).
***
Ночью с 26 на 27 января в Запорожье силовики силой разогнали
активистов Евромайдана, которые остались на ночь у здания областной
администрации. По информации Espreso TV, после разгона Майдана в
Запорожье в больницах находятся, по меньшей мере, 90 человек. У многих
травмы глаз и конечностей.
В то же время начальник ГУМВД Запорожской области В. Серба заявил,
что никакого конфликта не было, люди разбежались, только увидев
милицию. Задержанные есть, но о пострадавших ему неизвестно.
Прокуратура области начала досудебное расследование по факту
покушения на захват местной облгосадминистрации. После разгона
митингующих
задержано
более
трех
десятков
активистов
(ЛІГАБізнесІнформ (http://news.liga.net). – 2014. – 27.01).
***
Фракція Партії регіонів у Львівській облраді прийняла рішення про
саморозпуск. Про це повідомляє ZIK.
Як повідомив депутат С. Федоренко, відбулося засідання фракції, під час
якого і було прийнято рішення про саморозпуск.
Зазначимо, що до фракції Партії регіонів у Львівській облраді входило
10 депутатів. У своїй заяві члени ПР попросили вибачення у виборців.
Депутати також закликали всіх учасників конфлікту повернути ситуацію в
конституційне русло (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. –
27.01).
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***
На ужгородском вече принято решение о проведении 28 января в 8:30
Всекарпатского народного собрания. Ожидается, что по результатам
собрания будет создан Закарпатский народный совет, который должен
принять решение о запрете в области Партии регионов и КПУ
(ЛІГАБізнесІнформ (http://news.liga.net). – 2014. – 27.01).
***
У Полтаві сформували люстраційний Автомайдан. 27 січня колона
автівок вирушає до домівок полтавських держслужбовців і чиновників, аби
дізнатися, кого вони підтримують: народ чи владу В. Януковича. Про це
повідомив народний депутат від УДАРу С. Каплін, передає УНН з
посиланням на прес-службу УДАРу.
«Сьогодні у Полтаві відбулося друге засідання Народної ради, на якому
було ухвалене рішення створити такий орган як люстраційний Автомайдан»,
– сказав С. Каплін.
Депутат також зазначив, що наразі багато мітингувальників
залишаються у будівлі Полтавської ОДА. «У приміщенні велика кількість
людей. Встановлено чергування. Майно облдержадміністрації описане. Є
відповідні протоколи. А біля адміністрації полтавці побудували височезну
барикаду – такий собі мур під три метри», – розповів С. Каплін (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 26.01).
***
Депутати Луганської облради заявили, що беруть на себе
відповідальність за спокій і правопорядок в місті і благословили
створення «народних дружин». Про це 27 січня під час прес-конференції
заявив голова Луганської облради В. Голенко, передає «ОстроВ».
На сайті облдержадміністрації з’явилося повідомлення про легалізацію
таких дружин: «Спираючись на норми Закону України “Про участь громадян
в охороні громадського порядку і державного кордону”, вручаємо їм мандат
довіри на захист жителів області від проникнення екстремізму на нашу
землю, на охорону громадського порядку та державних установ», – сказано в
повідомленні.
За словами В. Голенка, депутати Луганської облради беруть на себе
відповідальність за спокій та правопорядок у місті. На його думку,
особливого додаткового захисту потребують будівлі казначейства,
управління пенсійного фонду національного банку України, будівлі
облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування (Українська
правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
Совет Харьковской областной организации Партии регионов
заявляет о всеобщей мобилизации членов партии и ее сторонников для
принятия мер по защите конституционного строя в Украине.
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Как сообщил глава облорганизации партии М. Добкин, такое решение
было принято на заседании совета в понедельник. «Буквально 15 минут назад
завершил свою работу Совет областной организации, на котором
единогласно был принят ряд решений. Самое главное – Партия регионов
берет на себя ответственность по формированию через мобилизацию своих
сторонников подразделений, которые будут заниматься охраной зданий
государственных учреждений и организаций. По большому счету, будет
заниматься охраной конституционного строя, который сегодня под
воздействием экстремистов различных мастей разрушается во многих
регионах нашей стран», – сказал М. Добкин журналистам.
Совет также принял решение об инициировании экстренного слета
«первичек» в Харькове. «В связи с необходимостью обсуждения и выработки
мер по прекращению политического кризиса инициирует проведение
внеочередного Всеукраинского слета первичных организаций Партии
регионов 1 февраля 2014 г. в Харькове», – говорится в заявлении, принятом
по итогам заседания совета Харьковской областной организации Партии
регионов.
Авторы заявления также призывают принять участие в слете все
общественные организации, объединения и тех, кому небезразлична судьба
страны (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
27.01).
***
Харківська облорганізація Партії регіонів має намір залучити до
охорони громадського порядку трудові колективи підприємств і козаків.
Про це заявив журналістам на прес-конференції голова Харківської
облдержадміністрації М. Добкін.
Він підкреслив, що суспільство стоїть на порозі серйозного силового
конфлікту.
«Ненависть у суспільстві до представників різних регіонів – ну,
стосовно один одного – уже така, що люди хочуть фізичного впливу на своїх
супротивників... Але розмовляти будуть тільки із сильними. Ми створюємо
дуже серйозне суспільне об’єднання, що буде мати в тому числі й “силові
структури”, які будуть стежити за порядком і брати участь у тих акціях, які в
законний спосіб допоможуть нам наводити порядок на території Харківської
й інших областей», – зазначив він.
За словами М. Добкіна, такі структури створюватимуться на підставі
Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку».
Крім того, за статутом багатьох об’єднань козачих організацій, їм
дозволено створювати загони з охорони громадського порядку разом з
міліцією. «От таким шляхом ми й підемо. Плюс у нас було рішення
практично у всіх найбільших трудових колективах на заводах Харкова про
створення дружин з охорони громадського порядку – це ще один законний
спосіб», – зазначив М. Добкін.
Він зазначив, що передбачається спільне патрулювання й посилені пости
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силами міліціонерів, громадських працівників, а також представників
козацтва (Українська правда (http://www.pravda.com.ua7). – 2014. – 28.01).
***
Меджлис крымскотатарского народа намерен во вторник, 28 января
в Симферополе провести митинг с призывом остановить кровопролитие
и установление диктатуры в Украине, сохранить ее территориальную
целостность и независимость, отменить принятые 16 января
украинским парламентом антидемократические законы и восстановить
права крымских татар. Об этом сообщает официальный сайт меджлиса.
Отмечается, что основным лозунгом митинга будет призыв «остановить
кровопролитие и сползание Украины к диктатуре». Об этом заявил
председатель меджлиса Р. Чубаров, выражая позицию прошедшего в субботу
внеочередного расширенного заседания меджлиса. Глава меджлиса также
высказал убеждение, что достижение мира и согласия в Украине возможно
лишь за столом переговоров. Члены меджлиса также осудили открытое
наступление со стороны народных депутатов – членов фракций Партии
регионов и Коммунистической партии Украины на фундаментальные права и
свободы человека, «выразившиеся в принятии ими с циничным
несоблюдением парламентских процедур и демократических принципов
диктаторских законов» (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2014. – 27.01).
***
Правдивий поділ влади в Україні може забезпечити вільні вибори у
2015 р., конституційні зміни та європейські економічні реформи. Так
відреагував міністр закордонних справ Швеції К. Більдт на результати
переговорів лідерів опозиції і Президента В. Януковича, які відбулися 25
січня.
«Правдивий поділ влади в Україні може забезпечити вільні вибори у
2015 р., конституційні зміни і європейські економічні реформи. Але тільки
правдивий», – зазначив К. Більдт (Українська правда (www.pravda.com.ua). –
2014. – 25.01).
***
28 січня до України прибуде низка європарламентарів у рамках місії
Європарламенту. Про це власному кореспонденту УНН розповів один із
членів місії.
Усього до України має прибути 12 депутатів. Серед них Я. Протасевич,
П. Koвaль, Я. Саріуш Вольський.
Як повідомляв раніше УНН, наприкінці січня Києв планує відвідати
делегація Європарламенту. Євродепутати будуть говорити про способи
вирішення нинішньої політичної ситуації.
За словами, євродепутатки Е. Лукацієвської, євросоюзні політики
розмовлятимуть з представниками влади та опозиції про способи вирішення
поточної
патової
ситуації
(Українські
Національні
Новини
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(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
Відмова А. Яценюка від пропозицій В. Януковича може спричинити
посилення силових протистоянь, що призведе до введення в Україні
надзвичайного стану. Про це в коментарі УНН повідомив політолог К.
Бондаренко.
«Якщо А. Яценюк не погодиться на пропозицію В. Януковича, то у
Верховній Раді потрібно чекати 28 січня загострення протистояння і якихось
радикальних кроків з боку парламенту. Наприклад, можна очікувати
ухвалення нових законів зразка вже прийнятих 16 січня 2014 р. Далі це може
призвести до посилення протистоянь і, навіть, до запровадження
надзвичайного стану в України, хоча я особисто проти цього», – розповів
політолог К. Бондаренко.
Він підкреслив, що прем’єру А. Яценюку за існуючої на сьогодні
парламентської більшості доведеться взяти в свою команду в тому числі
вихідців з нинішньої влади. «Відверто не знаю, кого А. Яценюк може
запросити до своєї команди. Під час формування уряду він має врахувати і
кандидатури від теперішньої парламентської більшості, або, навіть, від
переформатованої парламентської більшості. Якщо А. Яценюк погодиться, то
можна очікувати на нову коаліцію, куди можуть увійти представники від усіх
парламентських політичних партій», – резюмував експерт у коментарі УНН
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 25.01).
***
Смерті мітингувальників на Грушевського та подальша ескалація
конфлікту вигідні кому завгодно, але тільки не Президенту України. Так
вважає політолог М. Михальченко, передає УНН.
«Зараз звучить безліч заяв про те, що відповідальність за події на В.
Януковичі. Однак це надто емоційні заяви. Як Президент України він
зобов’язаний контролювати ситуацію. І всі його дії говорять про те, що він
прагне врегулювати конфлікт мирним шляхом. В. Янукович сідає з
опозицією за стіл переговорів. І це зрозуміло – адже він хоче залишитися
Президентом на другий термін, нинішні події, м’яко кажучи, не додають
йому балів як усередині країни, так і в очах міжнародної спільноти. Конфлікт
загрожує поставити крапку на євроінтеграційних прагненнях України, адже
саме євроінтеграція повинна була стати одним з головних козирів В.
Януковича під час виборної кампанії 2015 р.», – зазначає політолог.
«Проте, складається враження, що хтось у владі, не виключено, що під
впливом зарубіжжя, навмисне розпалює революцію, провокуючи Європу на
санкції проти перших осіб держави, а народ – на захоплення
адміністративних будівель по всій країні. Є різні версії щодо цього. Як би
там не було, В. Януковичу варто звернути увагу на цей факт» (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 24.01).
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***
Протестний рух в Україні набуває форми бунту. Таку думку висловив
В. Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій.
«Останні події, включаючи захоплення адміністративних будівель у
різних містах країни, показують, що протест радикалізується, а радикали
екстремізуються. Протест дискредитується і набуває форми бунту», – сказав
експерт. За його словами, сьогодні для того, щоб запобігти катастрофічним
наслідкам таких тенденцій, опозиції необхідно в терміновому порядку
повернути собі контроль над протестним рухом.
«Опозиції необхідно повернути контроль над протестним рухом, а
протесту, в цілому, потрібно відмежуватися від радикалів, щоб залишити
владі можливість врегулювати ситуацію політичними, а не поліцейськими
методами», – підкреслив В. Карасьов.
Він також акцентував увагу на тому, що всім учасникам конфлікту
необхідно відчути відповідальність за країну – це перша умова для пошуку
компромісу та мирного виходу із ситуації, що склалася у країні (News Daily
(http://newsdaily.com.ua/post/73712). – 2014. – 25.01).
***
Міністр енергетики і вугільної промисловості України Е.
Ставицький застеріг радикально налаштованих громадян та
міжнародну
спільноту
щодо
наслідків
захоплення
атомних
електростанцій, передає кореспондент УНН.
«Усі об’єкти енергетики є режимними, у тому числі Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України. У цілому, об’єднана
енергетична система України з настанням холодів працює надійно, з
достатніми резервами потужності та палива, забезпечуючи при цьому
виконання експортних поставок до Східної Європи, Білорусі й Молдови», –
зазначив міністр.
Е. Ставицький зазначив, що «на сьогодні всі енергетичні підприємства
працюють у штатному режимі та як об’єкти, що мають стратегічно важливе
значення, забезпечені ефективною охороною відповідно до законів України»
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 24.01).
***
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
внепланово проверит украинские ядерные объекты, передает lb.ua.
«Специалисты из МАГАТЭ прибудут на этой неделе», – заявил в
понедельник министр энергетики и угольной промышленности Э.
Ставицкий. По его словам, внеочередная проверка связана с напряженной
ситуацией в Украине и, в том числе, с возможной угрозой для ядерных
объектов Украины.
Как известно, Служба безопасности Украины ранее заявила, что в стране
зафиксированы случаи анонимных угроз о подрыве гидроэлектростанций и
атомных электростанций.
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Напомним, в Украине работает четыре атомные электростанции:
Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская. На них
эксплуатируется 15 ядерных энергоблоков, которые генерируют почти
половину от общего объема производства электроэнергии в стране (Левый
берег (http://lb.ua). – 2014. – 27.01).
***
Служба безпеки закликає мітингувальників утриматися від
захоплення або пошкодження об’єктів народногосподарського чи
оборонного значення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.
«Останні події в державі призвели до напруги у суспільстві внаслідок дій
окремих радикально налаштованих організацій та громадян. Поряд з
проявами екстремізму почастішали анонімні погрози підриву ГЕС, а також
об’єктів атомної енергетики, пошкодження яких може мати непередбачені
особливо тяжкі наслідки», – зазначають у СБУ.
У відомстві наголошують, що можливі захоплення, зруйнування або
пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне
значення, будуть каратися позбавленням волі на строк до 15 років.
Таке ж саме покарання, як зазначається в повідомленні, чекає на
порушників громадської безпеки, які залякують населення, впливають на
прийняття рішень органами державної влади чи місцевого самоврядування
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
Політико-соціальний конфлікт в Україні, багато сил усередині
країни і за її межами можуть використовувати для того, щоб реально її
розколоти. Про це заявив лідер КПУ П. Симоненко на прес-конференції в
інформагенції «ГолосUA».
За його словами, територіальні претензії Румунії до України у разі
виникнення громадянської війни посилюють загрозу розколу країни.
Минулої суботи, 25 січня, у румунській пресі з’явилися публікації із
заявами про необхідність – у разі виникнення громадянської війни в Україні
– ввести війська в українське Закарпаття, яке Румунія вважає своєю етнічною
територією та на яке претендує (Компартія України (www.kpu.ua). – 2014. –
27.01).
***
Президент України у 1991–1994 рр. Л. Кравчук у зв’язку з напруженою
ситуацією в країні виступив зі зверненням, у якому наголосив на існуючій
загрозі державності України та її цілісності.
«Вихід з кризи можливий лише через переговори, припинення будь-яких
силових дій, досягнення розумних компромісів і поступок з обох сторін.
Для цього насамперед необхідно відмовитися від ультимативної
риторики, зупинити явно незаконні дії, зважити на мирні та справедливі
очікування більшості наших співгромадян. Усі повинні зрозуміти, що в
42

сьогоднішній ситуації не буде переможців і переможених», – заявив він.
Л. Кравчук також наголосив, що «у країні повинні належним чином і в
режимі законності функціонувати всі конституційні державні інститути.
Категорично неприйнятним і небезпечним є утворення позаконституційних
органів на частині території держави, які проголошуються паралельними
органами влади» (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2014. – 27.01).
***
инициировать

Севастополь готов
создание «Федеративного
государства Малороссия».
Председатель
Севастопольской
городской
государственной
администрации В. Яцуба обратился к горожанам в связи с происходящем в
стране и, особенно, в её западных областях, передает корреспондент ИА
REGNUM. В частности, он поблагодарил горожан, которые не дали провести
акцию Евромайдана в Севастополе. «Вместе с силовыми структурами
руководство города контролирует ситуацию на въездах в город, вокзал,
трассы. Если что-то будет, я обращусь по телевизору», – отметил чиновник.
Вместе с тем сразу 12 общественных организаций Севастополя заявили о
возможности создания Федеративного государства Малороссия и уже
подготовили соответствующее обращение к жителям города, а также к
местным советам юга, востока и центра Украины.
«Подготовлено обращение к областным, городским и районным советам
депутатов юго-востока и центра Украины о создании Федеративного
Государства Малороссия с ориентацией на Россию, а также подготовлено
обращение к руководству и народу России, ЕС и мировой общественности...
В связи с реальной угрозой государственного переворота и
насильственного захвата власти на Украине, в штабе русских общественных
и политических организаций прошло заседание представителей молодежных,
спортивных, казачьих, политических и общественных организаций русского
города-героя Севастополя. В случае государственного переворота и
насильственного захвата власти, Севастополь, используя свое право на
самоопределение, выходит из правового поля Украины» (ИА REGNUM
(http://regnum.ru/news/polit/1759091.html). – 2014. – 27.01).

ЕКОНОМІКА
В Украине средняя заработная плата в декабре по сравнению с
ноябрем 2013 г. увеличилась на 10,7 % (или на 351 грн) и составила 3619
грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По сравнению с декабрем 2012 г., зарплата в Украине в декабре 2013 г.
увеличилась на 7,2 %.
Количество наемных работников в декабре 2013 г. по сравнению с
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ноябрем уменьшилось на 1 % и составило 9 млн 957,7 тыс. человек.
В среднем на одного штатного работника в декабре 2013 г. по сравнению
с ноябрем отработано на 1,6 % больше времени – 146 часов.
Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована у работников
авиационной отрасли – в среднем 9814 грн на одного работника. На втором
месте идут финансисты и страховые агенты – 6694 грн. Работники
информационной и телекоммуникационной отраслей получают в среднем
4863 грн. У транспортников средняя зарплата 3778 грн, у технарей – 4952 грн
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
Украинские банки на 40 % нарастили портфель облигаций.
Крупнейшими покупателями облигаций внутреннего государственного
займа в 2013 г. стали три банка – «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и
«Укргазбанк». Об этом говорится в рэнкингебанков, пишет КоммерсантУкраина в статье «Остаются в долгу».
Как сообщается, Министерство финансов обнародовало рэнкинг банковпервичных дилеров, имеющих приоритетное право на покупку
государственных ценных бумаг на аукционах ведомства.
Банки ранжированы по объему выкупленных в 2013 г. облигаций.
Список, как и в 2012 г., возглавили государственные Ощадбанк и
Укрэксимбанк. Замыкает тройку лидеров «Укргазбанк», поднявшийся с
пятой позиции.
За прошлый год правительство привлекло с помощью ОВГЗ рекордную
сумму в 108,9 млрд грн (+63 %). С учетом погашения предыдущих выпусков
бумаг, портфель ОВГЗ в обращении возрос на 66,6 млрд грн, или более чем
на треть (+35,8 %) – до 252,4 млрд грн.
Однако, это не лишило банки ликвидности: НБУ выкупил у них бумаг на
41,5 млрд грн (+39,3 %). В итоге портфель банков возрос всего на 15 млрд
грн (+40,5 %). Нерезиденты активно наращивали вложения в ОВГЗ лишь в
ноябре – декабре, увеличив портфель по итогам года на 6,53 млрд грн (в 2,2
раза). Интерес банков к государственным бумагам сохранится
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
Протягом 2013 р. в Україні обсяг послуг у сфері комп’ютерного
програмування та інших послуг у сфері інформатизації становив 10,9
млрд грн. Про це УНН повідомили у Державній службі статистки.
У грудні минулого року обсяг наданих вищевказаних послуг становив
1,3 млрд грн. Разом з тим населенню за рік надали вищевказаних послуг на
загальну суму 355 млн грн.
Водночас за результатами трьох кварталів минулого року українські
підприємства експортували комп’ютерних та інформаційних послуг на суму
764,2 млн дол.
«Протягом січня – вересня 2013 р. наші компанії експортували
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комп’ютерних та інформаційних послуг на суму 464,2 млн дол. Якщо
порівнювати з аналогічним періодом 2012 р., то маємо зростання на 35 %.
При цьому, у загальній структурі експорту це становить близько 9,5 %», –
сказав голова Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та
інформаційних технологій В. Омельченко (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
С начала 2014 г. Главное управление Министерства доходов и сборов
Украины в Киеве выдало более 28 тыс. усиленных сертификатов
цифровой подписи, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Киеве клиенты Миндоходов ежедневно получают около 1750
электронных ключей. В первые недели 2014 г. уже выдано более 28 тыс.
усиленных сертификатов цифровой подписи», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, с начала года Главное управление Миндоходов в
Киеве выдало электронные цифровые подписи 9,2 тыс. клиентов столичных
Центров обслуживания плательщиков.
«Ежедневно в среднем усиленные сертификаты открытых ключей
получают 700 клиентов», – сообщили в ведомстве (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
Бюджеты Крыма и семи областей утверждены.
Крым, Житомирская, Киевская, Николаевская, Одесская, Полтавская,
Сумская и Херсонская области уже имеют бюджеты на 2014 г. Об этом
информирует Министерство финансов Украины.
«По состоянию на 25 января 2014 г. утвержден 381 местный бюджет
разных уровней, или 3,2 % их общего количества, в том числе
республиканский бюджет АР Крым; семи областных; городских городов
областного значения – 26; районных – 58; районных в городах, городских
городов районного значения, поселковых, сельских – 289», – указывается в
сообщении.
По данным ведомства, из 694 местных бюджетов, имеющих прямые
межбюджетные отношения с госбюджетом, утверждены 92 бюджета или 13,3
%.
Напомним, предельным сроком утверждения местных бюджетов
является
3
февраля
2014
г.
включительно
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
В последнем квартале прошлого года Украина попала на 13 место в
рейтинге стран с наибольшим объемом мобильного рекламного трафика.
Об этом говорится в исследовании Opera Media Works – мобильной
рекламной платформы компании Opera.
По данным исследования, безусловным лидером по рекламному трафику
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на мобильных устройствах остается США, хотя за год доля страны в
мировом трафике просела с 64 до 48,5 %. В целом, за год мировой
мобильный трафик увеличился на 52 %. Кроме США, основными
генераторами такого трафика в мире остаются Европа (15,2 %) и АзиатскоТихоокеанский регион (22,8 %). С другой стороны, если считать по доходам
от мобильного рекламного трафика, на долю США приходится 70 % рынка
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
У січні – листопаді українські теплоелектростанції спожили понад
34 млн т вугілля. Про це йдеться в останніх даних Міністерства енергетики
та вугільної промисловості, повідомляє УНН.
Згідно з даними Міненерговугілля, за період січня – листопада
українські теплоелектростанції спожили 34 млн 75,1 тис. т вугілля.
Як раніше повідомляв УНН, за період січня – жовтня українські
теплоелектростанції спожили 30 млн 779,3 тис. т вугілля.
Нагадаємо, український уряд з минулого року проводить політику
переведення ТЕС та ТЕЦ з газу на вугілля. Крім того, заплановано
модернізувати найбільш ефективні шахти задля нарощування темпів
добування вугілля. Так уже розпочались роботи з будівництва скіпового
ствола на шахті ім. Бажанова, що входить до державного підприємства
«Макіїввугілля» (Донецька область).
Очікується, що після модернізації шахта ім. Бажанова збільшить обсяги
виробництва до 1 млн т на рік (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
Цьогоріч у рамках програм Державного космічного агентства
передбачається здійснити шість пусків ракет-носіїв українського
виробництва. Про це під час круглого столу повідомив голова агентства Ю.
Алексєєв, передає кореспондент УНН.
«У 2014 р. за програмами “Морський старт”, “Наземний старт”,
“Дніпро” передбачається здійснити шість пусків ракет-носіїв українського
виробництва (три пуски РН “Дніпро” та три пуски РН “Зеніт”). Також
запланована участь українських підприємств у здійсненні трьох пусків РН
“Антарес” (один з яких уже успішно відбувся 9 січня) і двоє пусків РН
“Вега”», – розповів Ю. Алексєєв.
Крім того, планується забезпечити виконання заходів щодо створення
космічної системи дистанційного зондування Землі «Січ-2-1» та проведення
державних випробувань Системи координатно-часового та навігаційного
забезпечення України, яка дасть змогу розв’язувати низку практичних задач,
серед яких – землеустрій, геологорозвідка, будівництво, підвищення
ефективності та безпеки функціонування транспорту, збільшення обсягу
транзитних перевезень через Україну та ін.
Водночас одним із головних завдань цього року є продовження
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реалізації міжнародного проекту «Циклон-4» на пусковому центрі
Алкантара.
Нагадаємо, у ВР розглядають можливість збільшення фінансування
космічної галузі під час найближчого перегляду бюджету (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.01).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В Україні зовнішній борг збільшився на 7,6 %, внутрішній – на 4,4 %.
У грудні прямий зовнішній борг збільшився на 7,6 %, або на
1,97 млрд дол., і на 31 грудня
становив 27,9 млрд дол. (проти
25,94 млрд дол. на 30 листопада). Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
Прямий внутрішній борг у грудні збільшився на 4,4 %, або на
10,92 млрд грн з 246,04 млрд грн (30,78 млрд дол.) до 256,96 млрд грн
(32,15 млрд дол.).
Загальний розмір прямого державного боргу в грудні збільшився на
5,87 %, або на 26,63 мрлд ??грн з 453,35 млрд грн (56,72 млрд дол.) до
479,98 млрд грн (60,05 млрд дол.).
Гарантований державою борг на 31 грудня становив 104,14 млрд грн, або
13,03 млрд дол. (проти 96,11 млрд грн, або 12,03 млрд дол. на 30 листопада).
Державний та гарантований державою борг на 31 грудня становив
584,11 млрд грн, або 73,08 млрд дол. (на 30 листопада – 549,46 млрд грн, або
68,74 млрд дол.).
Як повідомлялося у листопаді прямий зовнішній борг скоротився на
1,41 % до 25,94 млрд дол., прямий внутрішній борг збільшився на 2,5 % до
246,04 млрд грн, а загальний розмір прямого внутрішнього боргу збільшився
на 0,7 % до 453,35 млрд грн (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2014. – 27.01).
***
Согласно прогнозам в 2014 г. ожидается негативная динамика рынка
легковых автомобилей. Об этом сообщает директор по маркетингу группы
компаний «АИС», С. Боровик. «АИС» является одним из операторов
автомобильного рынка Украины, доля которого на общем рынке в 2013 г.
составила 12 %.
«Наши текущие ожидания, что в 2014 г. емкость совокупного рынка
немного упадет – с 220 тыс. машин в 2013 г. до 210 тыс. машин в текущем, в
том числе рынок легковых также просядет – с 200 тыс. авто до 190 тыс.
Возможны колебания в обе стороны – это будет зависеть от
макроэкономической ситуации в стране. Но мы планируем расти дальше,
несмотря на прогнозы с негативной динамикой рынка», – отметил
С. Боровик.
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Он сообщил, что группа компаний «АИС» в 2014 г. планирует продать
29 тыс. единиц автотранспортных средств, что превысит показатель 2013 г.
(26,9 тыс.) на 7,8 %, и нарастить долю на рынке (легковые, грузовые авто и
автобусы) до 13,8 % (в 2013 г. – 12 %).
Он также подчеркнул, что в 2013 г. компания увеличила продажи
автотранспорта на 12 % к 2012 г., и на 20 % – объем предоставленных услуг
сервиса СТО (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
Массовые
народные
волнения
заставили
потенциальных
покупателей отложить покупку жилья в долгий ящик. Продажи начали
падать с середины декабря прошлого года, рассказывает президент
крупнейшей
украинской
холдинговой
строительной
компании
«Киевгорстрой» И. Кушнир. Он добавляет, что количество сделок с середины
декабря до конца третьей недели января по сравнению с аналогичным
показателем 2012–2013 гг. упало в два раза, пишет Капитал.
На вторичном рынке жилья, по словам вице-президента Ассоциации
профессиональных управляющих недвижимостью А. Топала, за первые три
недели января 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
количество сделок уменьшилось только на 20 %. «В прошлом году вступили
в силу новые правила регистрации недвижимости, что практически
полностью парализовало рынок ненового жилья», – поясняет пассивность в
этом сегменте эксперт.
По данным управляющего директора компании ARPA Real Estate М.
Артюхова, в 2013 г. 46 % сделок пришлось на «вторичку», а 54 % – на новое
жилье. Напомним, такая тенденция появилась впервые за последние 10 лет.
Ранее активнее покупали квартиры старого жилого фонда. Всего в прошлом
году в Киеве было зарегистрировано 35 тыс. сделок, что на 4 % больше, чем
в 2012 г., свидетельствуют данные компании ARPA Real Estate (По
материалам публикации Некращук А. Политическая нестабильность
привела к падению продаж недвижимости в два раза // Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua/2014/01/27/1048501). – 2014. – 27.01).
***
Безработица в еврозоне в декабре не упала.
Экономисты ожидают, что показатель в прошлом месяце составил
рекордные 12,1 % (около 19 млн граждан региона евро), при этом статистика
не учитывает миллионы европейцев, которые отказались от поиска работы.
По данным Bloomberg, число таких граждан достигает 31,2 млн.
Несмотря на то, что еврозона восстанавливается после затяжной
рецессии и доверие потребителей к экономике растет, почти четверть
молодежи региона (учитываются ищущие работу лица от 15 до 24 лет) не
имеют работы.
При подсчете уровня безработицы в еврозоне учитываются граждане
региона, которые находятся в поисках работы последние четыре недели и
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готовы преступить к ней в течение двух недель.
Согласно данным Статистического управления Европейского союза
уровень безработицы в 17 государствах еврозоны в ноябре остался на уровне
12,1 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 27.01).
***
Агентство Moody’s сохранило суверенный кредитный рейтинг
Франции на отметке Аа1. Прогноз по рейтингу – негативный, говорится в
распространенном сообщении рейтингового агентства.
В нем отмечается, что эксперты Moody’s скептически оценивают
экономические и финансовые реформы, проводимые французским
правительством и не исключают возможности в среднесрочной перспективе
понизить рейтинг страны.
Специалисты агентства считают, что осуществление правительством мер
в экономической сфере и «попытки обеспечить их эффективность
наталкиваются во Франции на продолжающую существовать негибкость
экономической системы». «В особенности это касается рынка труда», –
отмечается в заявлении рейтингового агентства.
Эксперты Moody’s также обратили внимание на «сохраняющуюся в
стране напряженность в политической и социальной сфере».
До объявления Moody’s решения по кредитному рейтингу Франции
министр экономики и финансов страны П. Московиси заявил, что какой бы
не была оценка агентства, она «не помешает Франции успешно проводить
модернизацию». Об этом сообщает ИТАР-ТАСС (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2014. – 25.01).
***
Рівень безробіття в Іспанії вже шостий квартал поспіль перевищує
позначку в 25 %, говорять дані Національного інституту статистики
(INE).
Рівень безробіття в IV кварталі минулого року становив 26,03 % проти
25,98 % у попередньому кварталі, що демонструють дані (INE). Економісти,
опитані Bloomberg, не очікували зміни показника.
Прем’єр-міністр Іспанії М. Рахой очікує, що зростання економіки як
мінімум на 0,7 % цього року допоможе створенню нових робочих місць.
За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку,
реформи трудового законодавства, проведені Рахоєм в 2012 р., позитивно
позначилися на рівні безробіття.
«Зростання внутрішнього попиту буде занадто повільним, щоб сприяти
відновленню економіки, – заявив М. Кордосо, головний економіст банку
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. – Реформи поліпшили довіру, однак вони
зможуть вплинути тільки на реальний сектор економіки в середньостроковій
перспективі».
Кількість працюючих в Іспанії скоротилася в IV кварталі до 16,758 млн,
збільшення ще на 4 млн призведе ринок праці до докризових показників. На
49

сьогоднішній день кожен третій безробітний єврозони, а їх 5,9 млн осіб, –
житель Іспанії (Інтернет-портал Державної служби зайнятості України
(http://www.dcz.gov.ua). – 2014. – 25.01).
***
Рівень безробіття в Росії без винятку сезонного фактора в грудні
становив 5,6 %. Про це говорять дані, опубліковані Росстатом.
За даними статистичного відомства, кількість економічно активного
населення віком 15–72 років в останньому місяці минулого року становила
75,1 млн. З них 70,9 млн осіб класифікувалися як зайняті економічною
діяльністю, а 4,2 млн – як безробітні.
Загальна кількість безробітних росіян відповідно до критеріїв МОП (які
шукали роботу та готові приступити до неї) у грудні в 4,6 раза перевищила
кількість громадян, які зареєстровані в державних установах служби
зайнятості (918 тис. осіб). Порівняно з листопадом кількість зареєстрованих у
службах зайнятості мешканців РФ зросла на 5,1 % (Інтернет-портал
Державної служби зайнятості України (http://www.dcz.gov.ua). – 2014. –
27.01).
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