
Під час переговорів, які трива-
ють між владою й опозицією 

для вирішення політичної кризи, 
питання звільнення Юлії Тим-
ошенко опозиціонери поки не по-
рушують. Про це заявив на бри-
фінгу в кулуарах парламенту лідер 
«УДАРу» Віталій Кличко. 

«Проте, звісно, Україна не 
буде демократичною, допоки в ній 
є політичні в’язні. А їх стає все 
більше, адже кожен із затриманих 
під час мітингів уже став політич-
ним в’язнем. Таким чином, їх уже 
в Україні нараховується тисячі. 
Звільнення Юлії Тимошенко для 
нас актуальне, але воно не є зараз 
темою для наших переговорів із 
владою», — розповів Кличко. 
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Кличко: Питання Тимошенко 
на переговорах не піднімається 

Події на вулиці Грушевського в цен-
трі Києва 22 січня, коли загинули 
люди, сколихнули обласні центри 
по всій Україні: народ пішов штур-
мом на держадміністрації мало не 
всіх областей. Хроніка подій. 

Львів. 23 січня близько двох 
тисяч людей прийшли під стіни об-
лдержадміністрації на акцію в меж-
ах загальноукраїнського страйку. 
Активісти масово почали заходити 
у приміщення ОДА, щоб поспілку-
ватися з її головою Олегом Салом, і 
оголосили, що «беруть владу в свої 
руки» та блокуватимуть будівлю. Гу-
бернатор привселюдно написав зая-
ву про відставку. Потім, правда, про-
сив вважати її нечинною, мовляв, 
писав під тиском. Депутати Львів-
ської облради прийняли рішен-
ня про створення Народної ради, 
визнали її колегіальним органом і 
уповноважили представляти інтер-
еси українського народу. Протягом 
кількох днів райони Львівщини офі-
ційно один за одним почали визна-
вати її єдиним органом управління 
областю. Відповідні рішення під час 
сесій уже прийняли Дрогобицька, 
Стрийська, Старосамбірська, Ра-
дехівська, Золочівська, Яворівська 
райради. 

Тернопіль. Захоплення ОДА від-
булося ближче до ночі 22 січня. До 
будівлі прийшло кілька тисяч осіб, 
міліція з «Беркутом» забарикаду-
валися в приміщенні. Як розпові-
ли очевидці, учасники штурму по 
одному витягали міліціонерів із ад-
міністрації, а коли вхід звільнився, 
«Беркут» просто втік через чорний 
хід. Прокуратура порушила кримі-
нальну справу. 

Тернопільська облрада визнала 
Народну раду України, одне з при-
йнятих нею рішень — заборона КПУ 
та Партії регіонів у області. 

У Рівному кілька тисяч людей 
увірвалося в будівлю адміністрації 
та змусило піти у відставку чотирьох 
заступників губернатора. Самого ке-
рівника ОДА Василя Берташа, який 
22 січня отримав орден із рук глави 
держави, на місці не виявилося — 
він перебував у відпустці. Рівнен-
ська прокуратура також порушила 
кримінальну справу, а мітингуваль-
ники — звели барикаду. 

У Хмельницькому кілька ти-
сяч протестувальників захопили 
будівлю ОДА з вимогою відставки 
місцевої влади. Близько 40–50 пра-
воохоронців на першому поверсі 
стримували активістів до того мо-
менту, доки більшість депутатів не 
пішла на поступки опозиції й од-
ноголосно підтримала звернення, в 
якому, зокрема, був пункт про до-
строкові вибори Президента. Вод-
ночас активісти почали вимагати 
відставки губернатора Василя Ядухи 
та штурмувати кордон правоохо-
ронців на шляху до його кабінету. 
Почалися сутички, під час яких 

було пошкоджено меблі, картини 
тощо. Протистояння тривало близь-
ко 30 хвилин, після чого комендант 
місцевого Євромайдану Юрій Смаль 
пішов на переговори з керівництвом 
області. Однак Василь Ядуха зали-
шив приміщення, з людьми так і не 
зустрівшись. 

У Луцьку 24 січня кількати-
сячний мітинг перед стінами ОДА 
закінчився заявою про відставку 
губернатора Волинської області 
Бориса Клімчука, а також глави об-
ласної ради Володимира Войтовича 
та його заступника Юрія Лобача. На 
25 січня була скликана позачергова 
сесія Волиньради. Проте вона не від-
булася: не вистачило кворуму. А вже 
у понеділок, 27 січня, голова ОДА 
Борис Клімчук провів планову опе-
ративну нараду, на якій подякував 
волинянам і опозиції за толерант-
ність і виваженість. 

Учасники мітингу 24 січня за-
хопили приміщення Івано-Фран-
ківської облдержадміністрації. 
Жодних варварських дій із боку іва-
нофранківців не було, вони мирно 
ходили коридорами ОДА. А її голо-
ва Василь Чуднов, за повідомленням 
прес-служби, посаду не полишав, 
керує областю по телефону. 

Спроба штурму держадміні-
страції відбулась і в Полтаві, однак 
завдяки начальнику обласної мілі-
ції Віталію Ємцю, який закликав 
вшанувати пам’ять загиблих у Києві 

активістів, а опісля заспівав разом 
із мітингувальниками Гімн України, 
захоплення будівлі не сталося. 

У Житомирі учасники протесту 
не штурмували ОДА, однак заблоку-
вали будівлю. 25 січня місцева об-
лрада створила Народну раду. 

У Чернівцях 24 січня кілька ти-
сяч людей взяли в облогу приміщен-
ня облради, вимагаючи відставки 
губернатора Михайла Папієва. Ке-
рівник обласної адміністрації йти 
у відставку відмовився, а мітингу-
вальникам пригрозив: якщо вони 
не розійдуться, міліція буде діяти 
«відповідно до закону». На Буко-
вині протестувальники заявили 
про заборону Партії регіонів і КПУ. 
Пізніше люди взяли штурмом ОДА: 
міліція залишила будівлю і вивела 
чиновників адміністрації. Їх супро-
воджували вигуками «Ганьба!» і 
«Молодці!». 

У Чернігові 25 січня кілька 
тисяч осіб пікетували будівлю об-
лдержадміністрації, після чого там 
виникла бійка з «тітушками». Потім 
люди взяли штурмом ОДА. Звучали 
вимоги про відставку місцевої вла-
ди, міліція відповіла пікетувальни-
кам вибухами петард і застосувала 
перцевий газ. Першими під удар по-
трапили журналісти. Однак народ 
продовжував пікетування. Після 
спроби штурму Чернігівської ОДА 
мітингувальники почали будувати 
барикади з мішків зі снігом і авто-

мобільних покришок. У понеділок, 
27 січня, кілька тисяч чоловік у скла-
ді мирної акції прийшли до будівлі 
облради та безперешкодно зайняли 
її, вимагаючи проведення позачер-
гової сесії. 

У Вінниці в суботу тисячі людей 
пікетували будівлю облради, а потім 
увірвались у приміщення. Пікетни-
ки завели всіх депутатів-регіоналів 
у один кабінет і зажадали їх арешту. 
В місті створено Народну раду. За-
раз, за даними тутешніх активістів, 
у приміщенні ОДА повний поря-
док: ніхто не виламує двері, ніхто 
не штурмує кабінети, не трощить 
майно. 

В Ужгороді протестувальники 
заблокували будівлю облдержадмі-
ністрації, хоча й не робили спроб 
штурму. Закарпатська облрада про-
голосувала за створення Народної 
ради. Це рішення підтримали 55 де-
путатів. 

В Одесі у неділю близько двох 
тисяч людей зібралися на мітинг на 
підтримку Євромайдану перед бу-
дівлею Одеської ОДА, проте швидко 
розійшлися. 

Запоріжжя. На площі перед ад-
міністрацією зібралося близько шес-
ти тисяч осіб, які спробували увійти 
всередину. Міліція застосувала сльо-
зогінний газ і світлошумові гранати. 
Після силового розгону Майдану в 
Запоріжжі в місті заарештували 46 
людей, 12 отримали травми. Варто 

відзначити, що, за словами очевид-
ця, учасників протесту підтримува-
ли футбольні ультрас, а співробітни-
ків МВС — «тітушки». 

Прокуратура відкрила кримі-
нальне провадження за фактом 
«спроби захоплення будівлі Запо-
різької ОДА». 

У Дніпропетровську, незважа-
ючи на домовленість про мирний 
мітинг, яка була досягнута між міс-
цевими лідерами опозиції і мілі-
цейським начальством, колону з 
двох тисяч прихильників Майдану 
на підході до будівлі ОДА зустріли 
близько 200 «тітушок», які почали 
кидати в учасників акції камінням і 
димовими шашками. Пізніше мілі-
ція почала поливати мітингуваль-
ників водою з пожежного рукава. 
Температура повітря в місті того дня 
була 10 градусів морозу. 

Обстановка на центральній 
площі облцентру загострилася — 
«тітушки» обстрілювали ультрас 
із пневматичної зброї, цілились і в 
журналістів. У результаті чотири 
людини опинилися в лікарні. 

За даними очевидців, міліція за-
хищала «тітушок», а ті стріляли в 
мітингувальників і нападали на них. 

До протестувальників вийшов 
зам губернатора Анатолій Круп-
ський, який пообіцяв, що агресив-
них молодиків приберуть, але цього 
не сталося. Мітингувальники вима-
гають завести кримінальні справи 
на провокаторів. 

У Сумах активісти зайняли бу-
дівлю місцевої ОДА та забарикаду-
вали вхід, заявивши, що не збира-
ються залишати приміщення. У ніч 
на понеділок, 27 січня, міліція «за-
чистила» від мітингувальників бу-
дівлю адміністрації. 

Очевидці повідомляли про жор-
сткий розгін, поранених і затри-
маних, а в МВС заявили, що сили 
практично не застосовували та що 
більшість активістів розійшлася 
сама. Людей лише «попросили зали-
шити приміщення». 

Найдовша епопея зі штурмом 
ОДА у Черкасах. Черкащани од-
ними з перших 23 січня пішли на 
штурм приміщення облдержадміні-
страції. Міліція — близько десятка 
осіб — забарикадувалась. А пізніше 
почали застосовувати проти мітин-
гувальників світлошумові гранати 
і газ, а потім ще й поливали людей 
водою з пожежного брандспойта. 
Протестувальники вибивали вікна 
камінням і цеглою, яку приносили 
з сусідніх дворів, та запускали са-
люти всередину будівлі. Голова ОДА 
Сергій Тулуб цього дня був у від-
пустці. Новий штурм відбувся у не-
ділю. Після нього міліція затримала 
58 осіб. Більшості з них суд обрав 
як запобіжний захід арешт. Нічна 
спроба того ж дня також закінчи-
лася фіаско: 16 затриманих мітингу-
вальників і четверо постраждалих 
журналістів. 

«Євромайдан» просять допомогти 
відшукати 90 активістів 
З 16 січня до «Євромайдану-SOS» зверталися щодо пошуку 
90 осіб. «Це без урахування тих, хто знайшовся у лікарнях 
і райвідділках міліції», — уточнили там. У понеділок уранці 
повідомлялося, що у Запоріжжі зникло близько 50 людей. 
«Євромайдан-SOS» просив за потреби телефонувати на 
гарячу лінію за номерами: (068) 548-12-41; (066) 684-98-30; 
(063) 337-95-73. Нагадаємо, 23 січня у Києві зникли активіс-
ти з Рівного Максим Савич та Іван Мартинов. Досі не відоме 
місцезнаходження одного з головних організаторів та 
учасників Автомайдану Дмитра Булатова. 

Парламенту запропонували 
призначити вибори мера Києва 
на 6 квітня 
Нардепи з фракції ВО «Батьківщина» Юрій Одарченко, 
Олександр Чорноволенко та Степан Курпіль пропо-
нують парламенту призначити позачергові вибори 
мера Києва, Миколаєва, Херсона та Чернівців, а також 
депутатів Київської міської ради на 6 квітня. Відповід-
ні постанови зареєстровані в Раді 28 січня, пишуть 
«Коментарі». 

4,2
стільки мільярдів гривень перед-
бачено у 2014 році на фінансу-
вання галузі фізичної культури та 
спорту в Україні. Це на 0,8 млрд 
більше показника 2013 року, по-
відомляє Міністерство фінансів. 
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Протести охопили всю країну 
Мапа захоплення держадміністрацій
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Влада повернула контроль

Масові протести

Спроба захоплення

Захоплені області

Під контролем Партії регіонів

«Свобода» проти 
повернення 
до Конституції 
2004-го року 

Події

Партія «Свобода» не підтримує 
повернення до Конституції 

2004-го року, заявив лідер цієї політ-
сили Олег Тягнибок. 

За його словами, в цій версії 
Основного закону передбачається 
обрання парламенту за пропорцій-
ною системою, тому її повернення 
означатиме дострокові парламент-
ські вибори. 

«Який сенс іти на повернення 
Конституції 2004-го, якщо парла-
мент розпустять, а Президент зали-
шиться зі значною частиною своїх 
повноважень?» — каже Тягнибок. 

 ПОГОДА

У західних областях 30 січня 
похмуро, прогнозують сніг. Тем-
пература вночі -14...-16 °C, вдень 
-14...-15 °C. 31 січня хмарно, сніг 
не очікується. Температура пові-
тря вночі -17...-15 °C, вдень -10… 
-7 °C. 1 лютого обіцяють хмар-
ність, без опадів. Уночі -13...-11 °C, 
вдень -7...-5 °C. 

У північних регіонах 30 січ-
ня змінна хмарність, сніг не про-
гнозують. Температура повітря 
вночі -22...-19 °C, вдень -19...-
17 °C. 31 січня хмарно з прояс-
неннями, без опадів. Уночі -22... 
-21 °C, вдень -17...-15 °C. 1 лютого 
похмуро, без опадів. Температура 
повітря вночі -19...-18 °C, вдень 
-11...-13 °C. 

У Києві 30 січня хмарно, вно-
чі прогнозують сніг. Уночі -22… 
-21 °C, вдень -16...-17 °C. 31 січня 
змінна хмарність, опадів не очіку-

ється. Температура повітря вно-
чі -20...-21 °C, вдень -15...-17 °C. 
1 лютого похмуро, без опадів. 
Температура вночі -19…-20 °C, 
вдень -11...-13 °C. 

У східних регіонах 30 січня 
змінна хмарність, без опадів. Уно-
чі -24...-25 °C, вдень -22...-23 °C. 
31 січня сонячно, опади не про-
гнозують. Уночі -26...-25 °C, вдень 
-19...-18 °C. 1 лютого ясно, сніг 
не очікується. Температура вночі 
-21...-20 °C, вдень -16...-17 °C. 

У південних областях 30 січ-
ня хмарно, йтиме сніг із дощем. 
Температура повітря вночі ста-
новитиме -2...0 °C, вдень 0...+1 °C. 
31 січня змінна хмарність, очіку-
ється сніг. Температура повітря 
вночі -4...-3 °C, вдень -1...-3 °C. 
1 лютого хмарно з прояснення-
ми, без опадів. Нічна температура 
-4...-3 °C, денна -1...0 °C. 


