
У понеділок, після недільного 
«Маршу мільйона», Київ сповнився 
тривогою. Йшла інформація про те, 
що в столицю направляється коло-
на автомобілів зі спецпризначенця-
ми: бійці спецбатальйону внутріш-
ніх військ «Тигр» прорвали блокаду 
у Василькові та рухаються на Київ. 
У цей же час повідомляється про 
замінування трьох найближчих до 
Майдану станцій метро — «Май-
дан Незалежності», «Хрещатик» і 
«Театральна». 

А вже о 12-й годині до урядово-
го кварталу військові стягують тех-
ніку, підтягується «Беркут». 

Колона внутрішніх військ 
з’являється і на Михайлівській пло-
щі. Через якийсь час блокується 
прохід від Київради на Бессарабку. 

До Київради починають під-

тягуватися «Беркут» і внутрішні 
війська. Всі впевнені, що готується 
силове розблокування будівлі, за-
йнятої демонстрантами. Люди тут 
уже який день харчуються, віді-
гріваються, а вночі Колонна зала 
КМДА слугує для них місцем для 
сну. 

Зі свого боку мітингувальники 

намагаються перешкодити просу-
ванню військових, перекривають 
вихід із станцій метро «Майдан» і 
«Театральна». Вихід із «Майдану» 
закривають ящиками, дошками. 
Тривожні сигнали про можливість 
силового розвитку подій застав-
ляють працівників торгових точок 
зачиняти свої заклади. Першими 
закрили магазини продавці в пере-
ході під Майданом. За ними поспі-
шили і торговельники «Глобуса». 

На оточеному військами та бій-
цями спецпідрозділів міліції майда-
ні Незалежності священики чита-
ють молитви. 

Незважаючи на це, ситуація 
активізується. Міліція продовжує 
наступати. Один за одним оточує 
блокпости мітингувальників і від-
тискає звідти людей. Тут же підклю-
чаються «тітушки». Спершу розби-

рають блокпост протестувальників 
на Грушевського. Люди не можуть 
тим перешкодити — силовики від-
окремлюють їх від «тітушок». 

У цей же час внутрішні війська 
витісняють мітингувальників із 
урядового кварталу. Барикада біля 
Кабміну розібрана. Правоохоронці 
почали відтісняти протестуваль-

ників з проїжджих частин вул. Гру-
шевського та Інститутської. Ше-
ренга солдатів внутрішніх військ 
відтіснила мітингувальників від 
будівлі Кабінету Міністрів униз по 
вулиці Грушевського в бік Європей-
ської площі. 

Ввечері розпочинається серйоз-
ний штурм блокпостів опозиції. 

Беркутівці почали демонтаж 
барикад євромайданівців у центрі 
Києва. На підмогу силовикам сюди 
прибула й снігозбиральна техніка. 

Мітингувальників значно мен-
ше, ніж самих військових і право-
охоронців. Активісти хоч і намага-
лися чинити опір, але їх одразу ж 
оточували військові та відтісняли. 

Міліція пояснює свої дії тим, що 
допомагає працювати комунальни-
кам. 

«Зачистка» останнього блокпос-
та відбувалася найбільш брутально. 
Оборону на вулиці Лютеранській 
тримали свободівці. Між берку-
тівцями та мітингувальниками ви-
никли сутички. Тут із обох боків 
постраждало близько десяти осіб. 
Медики на місці надали потерпілим 
першу допомогу, але нікого не гос-
піталізували. 

На розі вулиць Шовковичної та 
Богомольця «УДАР» віддав барика-
ди без спротиву. 

Як пояснили в МВС: «Нашим 
завданням було розблокувати ву-

лиці, щоб безперешкодно пересува-
лися люди і транспорт». Що й було 
зроблено. 

Зазначимо, цього вечора право-
охоронці здійснили обшук у цен-
тральному офісі партії «Батьківщи-
на». Винесли звідти документацію, 
забрали сервери. Крім того, силови-
ки заблокували роботу трьох редак-
цій, які розміщуються у цьому при-
міщенні, — «Цензор.нет», «Вечірні 
вісті» й телеканал INTV. 
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Кличко просить не застосовувати 
силових методів

Омбудсмен каже, що 
не дозволить замовчати розгін 
Майдану 
Уповноважений ВР із прав людини Валерія Лутковська 
вважає розгін учасників акції на підтримку євроінтеграції 
в ніч на 30 листопада порушенням конституційних га-
рантій і наполягає на тому, що винні у застосуванні сили 
мають бути покарані, запевняючи, що не дасть замовчати 
цю справу. Вона також зазначила, що не залишається 
поза її увагою і питання адекватності сили, яка була за-
стосована стосовно тих, хто був затриманий на Банковій. 

Євромайдан визнали 
найбільшою демонстрацією 
в історії ЄС 
Євромайдан у Києві — найбільша проєвропей-
ська демонстрація в історії Європейського Союзу. 
Про це заявив член Європейського парламенту, 
колишній прем’єр-міністр Бельгії Гі Верховстат. 
«Не важливо, яку стурбованість має Росія. Цілком 
очевидно, що український народ зробить свій 
вибір, і ми маємо надію, що насильство не повто-
риться», — сказав він. 

69,6
стільки відсотків людей вийшли 
на Євромайдан через гнів та 
обурення силовим розгоном 
30 листопада учасників мітингу. 
Про це свідчать дані опиту-
вання, проведеного фондом 
«Демократичні ініціативи». 

Впливове польське видання 
Rzeczpospolita оголосило про 

початок кампанії за скасування 
віз для громадян України. Га-
зетярі вимагають від офіційної 
Варшави рішучих кроків у вза-
єминах із Брюсселем, щоб Єв-
росоюз погодився на запрова-
дження безвізового режиму для 
українців. Журналісти ж видан-
ня Gazeta Wyborcza оголосили 
про солідарність із українським 
народом і закликали всіх, хто 
поділяє таку точку зору, сфото-
графуватися з прапорцем Укра-
їни в руках і передати це фото 
до редакції. Працівники ЗМІ 
планують назбирати чимало 
таких світлин, а потім зробити 
з них відеоролик на підтримку 
українського Євромайдану. По-
чаток акції поклали самі співро-
бітники Gazeta Wyborcza. Вони 
не лише зробили знімки, але й 
створили тематичну спільноту в 
соціальній мережі Facebook, яка 
координуватиме цю ініціативу. 

Качинський: 

2

На його думку, ситуація в 
Україні виглядає так, що 

силовий розвиток подій можли-
вий. 

Влада в Україні має чітко 
розуміти, що силовий розгін 
демонстрацій потягне за со-
бою санкції з боку Заходу. Таке 
переконання висловив лідер 
польської опозиції Ярослав 
Качинський, пише «Україн-
ська правда» з посиланням на 
Reczpospolita. 

«Я сподіваюся, що в Україні 
не дійде до силового рішення, 
наслідки якого будуть просто 
трагічними, я кажу і про людські 
жертви, але це також означатиме 
притискання України до Росії, 
бо тоді українська влада не ма-
тиме більше місця для маневру», 
— пояснив Качинський. 

Він звернувся до влади ЄС і 
усіх країн-членів із тим, щоб «у 
Києві було зрозуміло, що якщо 
це фатальне і трагічне рішення 
буде прийняте, то Європа засто-
сує санкції до осіб, відповідаль-
них за це, у вигляді блокування 
рахунків, заборони в’їзду». 

Як відомо, Європа та США 
уже попередили українську вла-
ду про відповідальність. 

Події

Мітингувальники намагаються домовитись 

Вулиці наповнюються внутрішніми військами

За одну ніч силовики зачистили 
центр Києва від барикад 

Польські 
журналісти 
вимагають 
скасування віз 
для українців 
До акції підтримки українців 
запрошують долучитися всіх 
поляків 

На відміну від 1 грудня, витіснення мітингувальників із їхніх позицій біля урядових будівель 
відбувалося без крові 

Силовий розгін 
Євромайдану 
потягне за собою 
санкції з боку 
Заходу 


