
Тиждень тому Україна мала унікаль-
ну історичну можливість підписати 
Угоду про асоціацію і зону вільної 
торгівлі з ЄС. Цей договір означав 
би, що європейські ринки від-
крилися для вітчизняних товарів, 
а інвестори отримали позитивний 
сигнал, що наша економіка розви-
вається в прогнозованому руслі, 
були б створені тисячі нових робо-
чих місць. Це була перспектива для 
української молоді. 

ШАНС, ЯКИЙ МИ ВТРАТИЛИ 

Найголовніше ж — Україна взя-
ла б на себе зобов’язання дотриму-
ватися європейських демократич-
них принципів у гуманітарній сфері. 
А це зовсім інша якість законів і їх 
виконання. Звичайно, всі розуміли, 
що манна небесна на українців не 
впаде. Для того, щоб чогось досягти, 
треба багато і довго працювати. Під-
писання договору в Вільнюсі мало 
стати першим кроком на тривалому 
шляху України до оновлення. І всі 
його очікували. Можна довго гово-
рити про те, що ми отримали б. Але 
найвище керівництво держави ви-
рішило інакше. Київ сказав: «Стоп, 
треба ще подумати, ми ще не готові, 
нам потрібно 160 мільярдів євро». 

Молодь України не зрозумі-
ла цього рішення. І пізно ввечері 
21 листопада на майдані Незалеж-
ності в Києві розпочався мітинг на 
знак протесту проти рішення уря-
ду зупинити процес підготовки до 
укладення Угоди про асоціацію між 
Україною та Євросоюзом. 

Кілька тисяч протестувальни-
ків зібралося стихійно, координую-
чи свої дії за допомогою соцмереж. 
Після цього по всій країні почали 
з’являтися євромайдани. На них 
співали українських пісень, виголо-
шували проєвропейські гасла. Люди 
хотіли, щоб їх почули і щоб гарант 
у Литві підписав договір про асоці-
ацію з ЄС. 

Та Президент не почув голоси 
своїх співвітчизників, і 29 листопа-
да у Вільнюсі Україна не підписала 
жодного документа. 

КРИВАВА СУБОТА 

У ніч на суботу, 30 листопада, 
влада, застосовуючи фізичну силу, 
міліцейські кийки, розігнала мир-
ний мітинг студентів. Співробітники 
спецпідрозділу «Беркут» били кий-
ками і ногами всіх без розбору — 
хлопців, дівчат, переважно студентів, 
старших людей. Дісталося на горіхи 
і журналістам, навіть двом інозем-

ним. Столична міліція тоді цей факт 
прокоментувала так: мов, відтіснили 
з майдану Незалежності мітингу-
вальників, бо комунальники попро-
сили їх звільнити місце, оскільки їм 
терміново треба встановлювати на 
площі ялинку і каток. 

Зі слів очевидця: «Близько 3-ї 
ночі на Майдані перестали працю-
вати мобільні телефони. Без жодно-
го попередження на мітингувальни-
ків посунувся «Беркут». Діяли дуже 
грубо і били всіх підряд — інозем-
ців, літніх, студентів і дітей. Били 
нас дуже агресивно. Били палицями 
з усіх сил». 

Вранці у суботу країна побачила 
кадри жорстокої розправи спецназу 
над мирними дітьми. Це, звичайно, 

збурило суспільство. 

ЗАГАЛЬНИЙ ОСУД І ПОШУК 
ВИННИХ 

На силовий розгін Євромайдану 
відразу ж відреагувала міжнародна 
спільнота. Побиття активістів за-
судили посли Сполучених Штатів, 
Великої Британії, Швеції та Литви. 
ОБСЄ обурили напади на журналіс-
тів, а фонд «Відродження» на знак 
протесту проти дій української вла-
ди припинив співпрацю з держав-
ними органами. Гостро на нічні по-
дії відреагувала Польща, бо під час 
розгону постраждало двоє поляків. 
Польське МЗС уже викликало для 

пояснень українського посла. 
Українська влада мовчала. Най-

головніше запитання, яке цікавило 
всіх: хто віддав наказ? Відповідаль-
ність за звірячий розгін Євромайда-
ну взяв на себе начальник Головного 
управління МВС України в м. Києві 
Валерій Коряк. Хоча всім зрозуміло, 
що без вищого керівництва держави 
він цього б не зробив. Президент Ві-
ктор Янукович зберігав мовчання ці-
лий день, і лише під вечір з’явилася 
заява, що він «глибоко обурений 
тими подіями, які відбулися вночі на 
Майдані Незалежності. Я засуджую 
дії, які призвели до силового проти-
стояння і страждань людей». 

У європейських країнах після 
таких подій уряд сам добровільно у 

повному складі йде у відставку. За 
прикладом ходити далеко не треба: 
в Латвії після обвалу в торговому 
центрі, де загинуло кілька десятків 
людей, уряд відразу склав свої по-
вноваження. В Україні ж перший 
віце-прем’єр Арбузов заявив, що до-
бровільно у відставку ніхто не піде. 
Ми не Європа. 

Винних у побитті дітей так і не 
знайшли. То хто ж у цій країні віддає 
накази? 

ПРОВОКАЦІЯ НА БАНКОВІЙ 

1 грудня на вулиці Києва на На-
родне віче вийшло близько 1,5 міль-
йона обурених громадян. Людям 

дуже швидко вдалося відтіснити 
«Беркут» із майдану Незалежності. 
Активісти захопили будівлі Київ-
ської міської державної адміністра-
ції та Будинок профспілок. І хоча 
лідери опозиції всіляко наголошува-
ли, що протест мирний, закликали 
не провокувати «Беркут», без крові 
цього дня не обійшлося. 

Криваве зіткнення сталося біля 
приміщення Адміністрації Прези-
дента на Банковій. Невідомі в масках 
намагалися бульдозером пробити 
кордон міліцейських, кидали в них 
димові шашки, цеглу, використову-
вали сльозогінний газ. 

Сьогодні можна говорити про те, 
що штурмували АП провокатори. В 
Інтернеті з’явилися відео, де видно, 
як молодики в масках спочатку були 
в натовпі, який намагався відтісни-
ти правоохоронців, а потім дивним 
чином потрапили на бік силовиків. 
Причому «Беркут» на їхню присут-
ність не реагував. Так само легко ці 
особи пройшли крізь ланцюг сило-
виків назад до натовпу. 

Опозиційні політики Петро 
Порошенко, музикант Сашко По-
ложинський закликали людей не 
піддаватися на провокації. Проте 
уникнути масових зіткнень таки не 
вдалося. Бійці «Беркута», застосову-
ючи шумові гранати і сльозогінний 
газ, відтіснили людей, б’ючи всіх без 
винятку кийками. Дуже багато цьо-
го вечора постраждало журналістів. 
Потерпілі є і серед правоохорон-

ців. До речі, саме це відео пізніше 
з’явилося на всіх російських теле-
каналах. Мовляв, у Києві б’ють мілі-
ціонерів. 

Провокативний штурм очевид-
ці приписують братчикам Дмитра 
Корчинського. Та міліція арештува-
ла зовсім інших людей. За словами 
представниці прес-служби Євро-
майдану Олени Кравченко, повідо-
млення про підозру отримали п’ять 
випадкових хлопців. Вона зазначає: 
юнаки були присутні під час штурму 
Адміністрації Президента, однак до 
активних дій не вдавалися. 

Кравченко підкреслила, що у 
хлопців струс мозку, переламані кін-
цівки та підозра на перелом ребер, 
тож вони можуть перебувати в тако-
му стані, що не усвідомлюють своїх 
дій. Вона також наголосила, що юна-
ки між собою не були знайомі та не є 
представниками ні ВО «Свобода», ні 
будь-яких інших організацій. 

За повідомленнями лікарів, до 
них 1 грудня по допомогу звернуло-
ся 165 травмованих учасників акцій 
протесту. Із них 109 були шпиталі-
зовані. У людей зламані носи, ребра, 
травми черепа тощо. 

Згідно з урядовою постановою 
ще 91-го року, охороняючи громад-
ський порядок, заборонено бити 
кийками по голові, шиї, животі й 
статевих органах. Одначе сьогодні 
про честь мундира міліціонери во-
ліють не думати. Прес-служба МВС 
повідомляє про сотню травмованих 
своїх працівників. 
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Кримський парламент 
закликав увести 
надзвичайний стан 
76 із 78 депутатів Верховної Ради АРК на позачерго-
вому пленарному засіданні проголосували за звер-
нення до Президента України Віктора Януковича, в 
якому закликали вжити всіх доступних заходів для 
відновлення громадського порядку, не зупиняючись, 
якщо цього вимагатиме ситуація, перед уведенням 
надзвичайного стану. Про це повідомляє прес-
служба парламенту. 

Чотири області Західної України 
оголосили безстроковий страйк 
Звіряче побиття студентів на Євромайдані викликало 
нову хвилю протестів у регіонах країни. 1 грудня на 
євромайдани обласних центрів України вийшли десятки 
тисяч людей. П’ять західних облцентрів — Львів, Терно-
піль, Івано-Франківськ, Ужгород і Луцьк — оголосили 
безстроковий мирний страйк. Про це повідомили прес-
служби міських рад. 

59,5
майже на стільки мільярдів гри-
вень із початку поточного року 
було надано в Україні послуг у 
сфері інформації й телекому-
нікації. Про це повідомили у 
Державній службі статистики. 
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Події

Настрій на Майдані не віщував біди

Мирний протест переріс у криваве побоїще


