
У ніч на 20 січня три автобуси з 
бійцями внутрішніх військ ви-

рушили на Київ. Проте їм перекрили 
шлях під Рівним активісти волин-
ського Автомайдану. Перемовини 
про повернення до місця дислокації 
велись із перемінним успіхом майже 
добу. Військові спробували проїхати 
іншої дорогою. Остаточно автобуси 
заблокували у селищі Степань на 
Рівненщині. Активісти не дозволи-
ли силовикам проїхати на Київ. Ав-
тобуси розвернулися. Ніч солдати 
провели у полі біля села Довжиця 
Маневицького району. Там вони 
розгорнули польову кухню. Авто-
майданівцям харчі принесли місцеві 
мешканці. Проїзд солдатів внутріш-
ніх військ до Києва блокували й у 
Львівській, Івано-Франківській, Рів-
ненській областях. 
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Військових із Луцька не пустили до Києва 

Прийняті Верховною Радою 16 січ-
ня закони, які обмежують права та 
свободи громадян, обурили укра-
їнців, і 19 січня у Києві на мітинг 
знову вийшли сотні тисяч. Ближче 
до вечора мирний протест переріс 
у сутички з правоохоронцями. 

ЯК ПОЧИНАЛОСЯ 
ПРОТИСТОЯННЯ 

Частина мітингувальників із 
Євромайдану хотіла пройти в уря-
довий квартал. На вулиці Грушев-
ського шлях їм перекрили внутріш-
ні війська. Не отримавши дозволу 
пройти, протестувальники почали 
розгойдувати техніку, якою було 
перекрито проїзд, і відтягувати мі-
ліцейський автобус. Ситуація за-
гострювалася. В бік правоохорон-
ців полетіли каміння, бруківка. Ті в 
свою чергу все це перенаправляли 
назад, у гущу народу. Додалися ди-
мові шашки, світлошумові гранати, 
гумові кулі, «коктейлі Молотова», 
був задіяний сльозогінний газ. Ніякі 
прохання призупинити фізичну ак-
тивність, які лунали з гучномовців 
із боку як активістів-політиків, так 
і правоохоронців, не спрацювали. 
Дісталося на горіхи і політику від 
«УДАРу» Віталію Кличку, який, пе-
ребуваючи в центрі мас, намагався 
стримати людей від активних дій. 

Постраждалих за ці дні чимало. 
Одному чоловікові відірвало кисть 
руки. Кільком видалили очні яблука. 
Штаб національного опору оцінює 
кількість активістів, що звернулися 
по медичну допомогу, в півтори ти-
сячі осіб. Особливо прицільно стрі-
ляли по журналістах. Серед пред-
ставників ЗМІ 30 потерпілих від рук 
правоохоронців. Не рятували навіть 
жилети з написом «Преса». 

У МВС у вівторок повідомили 
про 61 госпіталізованого правоохо-
ронця та більше сотні потерпілих. 

Окрім того, є інформація, що до 
органів внутрішніх справ доставлені 
50 протестувальників, процесуаль-
но затримано 26 активістів. За фак-
тами подій у центрі Києва відкрито 
кримінальне провадження за ст. 294 

Кримінального кодексу України (ма-
сові заворушення). Їм загрожує до 
15 років в’язниці. 

Також поширюється інформація 
про те, що з вулиць столиці почали 
безслідно зникати люди. Для при-
кладу, в ніч на 21 січня пропав ак-
тивіст Ігор Луценко. Він лише встиг 
повідомити «есемескою», що біля лі-
карні, куди доставив травмованого 
колегу, на нього чекають люди в ци-
вільному. Там же, біля медзакладу, 
знайшли і його автомобіль. 

За словами лікаря Олександрів-
ської лікарні, в приміщення уві-
рвалося близько п’ятьох чоловіків у 
чорних пальтах, які схопили Ігоря 
Луценка та привезеного ним Юрія 
Вербицького і повезли в невідомому 
напрямку. 

ВІДЛОВ «ТІТУШОК» 

У ніч на 21 січня активісти Євро-
майдану й Автомайдану влаштували 
нічний рейд, у ході якого виявили, 
зловили і відвели на Майдан понад 
два десятки «тітушок». Керуючись 
повідомленнями в соцмережах про 

те, що на Подолі та в центральній 
частині Києва масово збираються 
молоді люди спортивної статури, ак-
тивісти вирушили на їх пошуки. 

Велику групу «тітушок» виявили 
на вул. Сагайдачного: ті ховалися в 
одному з супермаркетів. Активісти 
з’ясували, що головним завданням 
«спортсменів» є напади та побої ак-
тивістів Майдану. За словами затри-
маних, їм обіцяли заплатити від 200 
до 300 гривень. Крім того, у деяких 
із них знайшли пристрої, схожі на 
саморобну вибухівку. Серед затри-
маних є навіть неповнолітні. 

Глава партії «УДАР» Віталій 
Кличко, який особисто затримав і 
роззброїв двох «тітушок», заявив, 
що їхнім завданням є трощити ві-

трини, палити машини, грабувати 
і провокувати бійки, щоб у країні 
можна було ввести надзвичайний 
стан. 

Багато киян вийшло у ніч на 
21 січня на вулиці, щоб патрулюва-
ти місто. До них долучився і співак 
Святослав Вакарчук. 

ПОШУКИ КОМПРОМІСІВ 

Активність протистояння між 
протестувальниками та правоохо-
ронцями набирала обертів, що свід-
чило про те, що ситуація виходить 
з-під контролю опозиційних полі-
тиків. Це змусило лідера «УДАРу» 
Віталія Кличка оперативно виру-
шити на зустріч із Президентом. І 
вже ввечері 19-го стало відомо, що 
Віктор Янукович готовий зустрітись 
із опозицією і шукати компроміс для 
виходу з ситуації, що склалася. Було 
прийнято рішення створити робочу 
групу для переговорів. Із боку гла-
ви держави організацію перемовин 
доручили секретарю РНБО Андрію 
Клюєву. Конструктивного діалогу 
не відбулось. У вівторок Президент 
на зустріч із опозицією не з’явився. 
«Переговори щодо врегулювання 
політичної кризи в Україні мають 
відбуватись обов’язково з участю 
Президента як гаранта Конституції 
та людини, яка відповідає за те, що 
відбувається сьогодні в країні», — 
заявив Кличко. 

У той же час, за повідомленням 
прес-служби Президента, Клюєв на-
звав «конструктивними політичні 
консультації з представниками опо-
зиції». 

Вимоги опозиції: 
• негайні дострокові вибори 

Президента і парламенту; 
• зміни до закону про вибори 

Президента (три члени дільничної 

комісії можуть підписати протокол, 
і він стає легітимним) і переформа-
тування ЦВК; 

• відставка Кабміну Азарова та 
формування перехідного уряду; 

• зміна Генпрокурора та спікера 
ВР; 

• покарання міністра внутрішніх 
справ Віталія Захарченка, і не тільки 
відставкою; 

• скасування всіх «ручних» за-
конів і повна амністія всіх учасників 
революційного протистояння. 

На що готова у вкрай напруже-
ній ситуації піти влада, на момент 
підготовки номера у друк у вівторок 
увечері не було відомо. Відомо лише, 
що вимога про скасування «дикта-
торських» законів не виконана — 
вони набули чинності. 

Тим часом напруження в країні 
не спадає. 

Олександр КОВАЛЬЧУК 

Голова Львівської облради 
просить медиків їхати до Києва 
допомагати постраждалим 
Голова Львівської обласної ради Петро Колодій закликає 
медиків Львівщини виїжджати до Києва, де їхня допомога 
потрібна постраждалим. Про це повідомили у прес-службі 
Львівської облради. У Києві тривають силові протистояння 
між народом і правоохоронцями. Під час сутичок, які роз-
горнулися в урядовому кварталі на вулиці Грушевського, є 
багато потерпілих, серед них і львів’яни. 

Патріарх Філарет скасував 
святкування ювілею через 
Євромайдан 
Українська православна церква (Київського патріар-
хату) скасувала святкові заходи, присвячені 85-річчю 
глави УПЦ КП Патріарха Філарета. Про це заявив прес-
секретар УПЦ КП Євстрат Зоря. Всіх охочих привітати 
Патріарха Філарета з ювілеєм запросили на урочисте 
богослужіння 23 січня у Володимирський собор у Києві. 
Раніше з нагоди ювілею планувалася низка урочистос-
тей. 

10,2
на стільки мільярдів гривень 
протягом 12 місяців 2013 року 
в Україні було виконано буді-
вельних робіт зі зведення житла. 
Про це повідомили у Державній 
службі статистики. 
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Від мирних протестів — до радикальних дій 

Події

 ПОГОДА

У західних областях 23 січня 
похмуро, без опадів. Температу-
ра вночі -8...-9 °C, вдень -8...-6 °C. 
24 січня хмарно з проясненнями, 
сніг не прогнозують. Температура 
повітря вночі -13...-12 °C, вдень 
-10…-8 °C. 25 січня очікується 
хмарність, ітиме сніг. Уночі -13... 
-14 °C, вдень -10...-9 °C. 

У північних регіонах 23 січ-
ня хмарно, очікується сніг. Темпе-
ратура повітря вночі -10...-11 °C, 
вдень -9...-10 °C. 24 січня змінна 
хмарність, без опадів. Уночі -16... 
-17 °C, вдень -12...-15 °C. 25 січня 
хмарно з проясненнями, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
-17...-18 °C, вдень -13...-15 °C. 

У Києві 23 січня хмарно, про-
гнозують сніг. Уночі -9…-10 °C, 
вдень -8...-10 °C. 24 січня змінна 
хмарність, опадів не очікується. 
Температура повітря вночі -14... 

-15 °C, вдень -11...-14 °C. 25 січня 
похмуро, без опадів. Температу-
ра вночі -17…-18 °C, вдень -11... 
-13 °C. 

У східних регіонах 23 січня 
похмуро, передбачають опади. 
Вночі 0...-1 °C, вдень -3...-7 °C. 
24 січня хмарно, опади не про-
гнозують. Уночі -11...-12 °C, 
вдень -9...-11 °C. 25 січня змінна 
хмарність, уночі можливий сніг. 
Температура повітря вночі -15... 
-16 °C, вдень -13...-14 °C. 

У південних областях 23 січ-
ня хмарно з проясненнями, мож-
ливий дощ. Температура повітря 
вночі становитиме +1...+2 °C, 
вдень +2...+3 °C. 24 січня пере-
важно ясно, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі 0...+1 °C, вдень 
+3...+2 °C. 25 січня похмуро, про-
гнозують опади. Нічна темпера-
тура +1...+2 °C, денна +3...+4 °C. 


