
З боку Європейської площі берку-
тівці та бійці ВВ вишикувались у бо-
йовий стрій. З-за їхніх спин під’їхали 
три водомети, які почали поливати 
барикаду на Хрещатику й активістів 
на ній. Паралельно силовики засто-
совують світлошумові гранати. На 
той момент на майдані Незалежнос-
ті перебувало до 20 тисяч людей. 

У КИЄВІ — НАДЗВИЧАЙНИЙ 
СТАН 

Хоча від різних представників 
Партії регіонів у вівторок лунали 
тези про те, що надзвичайного ста-
ну не буде, де-факто його у Києві 
встановили. Зокрема, був закритий 
метрополітен, а прес-служба Кабмі-
ну повідомила, що рух транспорту в 
бік столиці з опівночі 19 лютого буде 
обмежений. «У зв’язку з масовими 
безпорядками та для недопущення 
людських жертв і ескалації конфлік-
ту просимо громадян України взяти 
до уваги те, що рух транспорту в бік 
Києва буде обмежено з 00:00 19 лю-
того 2014 року», — йдеться в заяві. 

Крім того, голова Київської місь-
кадміністрації Володимир Макеєнко 
закликав киян і гостей міста не їзди-
ти в центр Києва. 
ВБИТІ Й ПОРАНЕНІ 

На час підготовки «Відомостей» 
до друку в результаті зіткнень між 
протестувальниками та силовиками 
в столиці було вбито дев’ятеро лю-
дей. Цю інформацію на вечір вівтор-
ка офіційно підтвердили у міліції. 
Серед них семеро цивільних і двоє 
міліціонерів. 

За даними журналістки 
Hromadske.tv Анни Бабінець, двоє з 
трьох загиблих чоловіків, тіла яких 
лежать у медпункті в Будинку офіце-
рів, ідентифіковані. 

Один із них мав при собі по-
свідчення депутата Городенківської 
райради (Івано-Франківщина) від 
ВО «Свобода» Сергія Васильовича 
Дідича. У нього важка травма голо-
ви та понівечене обличчя. 

Другий ідентифікований мав 
при собі посвідчення водія на ім’я 
Кішука Володимира Юрійовича, 
1956 року народження, видане у За-
порізькій області. Він помер від ку-
льового поранення у потилицю. 

Тіло третього загиблого наразі 
не ідентифіковане. Він не мав при 
собі документів, які посвідчують 
особу. На вигляд це чоловік 30–40 
років. На його тілі виявлено отвори 
від двох кульових поранень: одне — 
у живіт, друге — у серце. 

Ще один убитий, за повідомлен-

ням народного депутата Олеся До-
нія, — Сергій Шаповал із Києва. По-
страждалих може бути більше. Адже 
тільки за офіційними повідомлення-
ми у шпиталях перебуває понад сто 
потерпілих. Сотні людей боялися 
їхати до лікарень і зверталися до ме-
диків-волонтерів Майдану. 

ВІЙСЬКОВІ У МІЛІЦЕЙСЬКІЙ 
ФОРМІ БРАЛИ УЧАСТЬ 
У РОЗГОНІ МАЙДАНУ 

Попри заяви міністра, армію 
незаконно використовують для 
протистояння Майдану. Про це в 
ефірі «Громадського ТБ» заявив екс-
міністр оборони Анатолій Гриценко. 

«Десятки військових, включаю-
чи строковиків, перевдягали у мілі-
цейську форму та використовували 
для забезпечення порядку там, де 
Майдан робив пікети. Ми знаємо, 
біля яких судів це відбувалося, зна-
ємо номери військових частин», — 
сказав Гриценко. 

За його словами, Міністерство 
оборони також використовує вій-
ськових для потреб Антимайдану. 

«У Президентському полку пе-
ребувають у відрядженнях офіцери з 
центру «Десна», які переодягаються 
і йдуть допомагати облаштовувати 
намети, польові кухні й т. д. Лебедєв 

думає, цього ніхто не бачить, але це 
не так», — повідомив Гриценко. 

«В ніч із 10 на 11 грудня на бари-
кади ішов «Гепард», далі — «Беркут», 
потім робили коридор для хлопців із 
нашивками «психолог МНС». МНС 
більше немає, зараз це Державна 
рятувальна служба, підпорядкована 
Лебедєву. Вони йшли зі спеціальни-
ми інструментами, підрізали бари-
кади. Люди падали, били руки, ноги. 
Сам постраждав», — прокоментував 
екс-міністр оборони. 

Гриценко підкреслив, що армія 
не застосовувала зброю проти наро-
ду, та міністр уже заступив за межу 
закону. 

У НИЗЦІ МІСТ ЗАХІДНОЇ 
УКРАЇНИ ОГОЛОСИЛИ 
ЗАГАЛЬНУ МОБІЛІЗАЦІЮ 

Опозиція закликала всіх небай-
дужих до долі України чоловіків зби-
ратися в групи по четверо-п’ятеро і 
добиратися своїми силами в столи-
цю. За їхніми словами, організовува-
ти поїздки груп активістів автобуса-
ми зараз нема можливості. 

На момент підготовки «Відо-
мостей» до друку оголосили загаль-
ну мобілізацію у Львові, Тернополі, 
Чернівцях. Автоколони й автобуси з 
людьми вже ввечері вівторка поїха-

ли на Київ для посилення самообо-
рони столиці. Штаби національного 
спротиву закликали добровольців 
брати з собою теплі речі та засоби 
захисту. Вирушили до Києва і добро-
вольці з Волині, Рівненщини. 

Також оголосили про мобіліза-
цію на Київ Харків і Крим. На тра-
диційному щовечірньому мітингу 
Євромайдану біля пам’ятника Шев-
ченку в Харкові відбулась акція 
пам’яті загиблих у Києві й була ого-
лошена мобілізація. 

Настоятель храму Іоанна Бого-
слова отець Віктор Маринчак від-
служив панахиду, а учасники мітин-
гу запалили свічки в пам’ять про 
полеглих. Люди стояли з плакатами 
«Всі на Київ» і «Мобілізація на Київ 
478 км». 

«Ми організовуємо відправку 
людей — це не лише чоловіки, а й 
жінки-медики. Всі, хто може під-
тримати євромайданівців у від-
стоюванні свободи. Максимально 
допомагаємо грошима, речами, лі-
ками», — сказав один із активістів 
харківського Євромайдану Володи-
мир Чистилін. 

Він зауважив, що виїзди великих 
груп не плануються, щоб по можли-
вості уникнути блокування з боку 
силових структур. 
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До кінця тижня Україна 
отримає від Росії ще $2 
мільярди кредиту 
«Росія закупить українські єврооблігації на два 
мільярди доларів», — заявив міністр фінансів РФ 
Антон Силуанов, передають «Коментарі». Нагадає-
мо, минулого тижня глава російського фінансового 
відомства говорив, що Росія виділить другий транш 
кредиту лише після виконання українською сторо-
ною зобов’язань за розрахунками за імпортований із 
РФ газ, які вже становлять $3,35 млрд. 

На Майдан щодня жертвують 
від 180 до 350 тис. грн 
У середньому на потреби Майдану небайдужі жертву-
ють від 180 000 до 350 000 гривень, максимальну суму 
зі скриньок забирали 22 чи 23 січня — 748 тисяч. Про 
це розповіли «Форбсу» в фінансовій службі Майдану, 
за яку відповідає комендант Будинку профспілок Сте-
пан Кубів. Понад 60% коштів іде на продукти, 4–8% 
— на дрова й паливо, близько 20% — на комунальні 
послуги в чотирьох будівлях (тепер уже в трьох, без 
КМДА. — Ред.). Решта — на ліки, біотуалети, послуги 
зв’язку. 

1437
стільки тонн квітів імпортувала Україна з 
1 січня по 14 лютого. За даними Міндохо-
дів, їх вартість становила 8,2 млн дол., що 
перевищило на 17,3% за ваговим показ-
ником аналогічну статистику 2013 року. 
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Події

Київ втопили у крові 
О 20-й годині вівторка силовики розпочали штурм майдану Незалежності... 


