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Коротко про результати: 

 Найбільше публікацій на тему участі дітей під час масових акцій 

протесту було виявлено в УНН (6 публікацій), УНІАН (6), Дзеркало 

тижня (4).  

 Найчастіше ця тема згадувалась у ЗМІ в грудні 2013 та в лютому 

2014 року. Перший інформаційний сплеск був спричинений 

розгоном Євромайдану, віковий склад якого був здебільшого 

молодим і включав неповнолітніх. Друге підвищення інтересу 

пов’язане, з одного боку, із веденням у центрі Києва бойових дій 18-

20 лютого 2014 р., в епіцентрі яких час від часу були помічені й 

діти, а з другого боку, з конкретною інформаційною подією – прес-

конференцією Уповноваженого ВР України з прав людини Валерії 

Лутковської щодо ситуації з дітьми під час акцій протесту в 

Україні.  

 Найчастіше діти згадувались як учасники Євромайдану – 81 % (110 

публікацій зі 136), у 34 % публікацій діти виступали як 

постраждалі, у 30% статей прямо вказувалось, що діти брали участь 

в акціях протесту без батьків. На четвертому місці за частотністю 

згадувань стоїть тема безпеки дітей під час масивних акцій 

протесту – її було порушено у 23% публікацій. 

 Більшість публікацій (86) були опубліковані у національних ЗМІ. 

Кожне третє повідомлення було розміщено у регіональних медіа, 5 

повідомлень опубліковані у російських ЗМІ. 

 Найбільш активно на тему участі дітей у акціях протесту писали 

ЗМІ Львівської (9 публікацій), Тернопільської (5), Одеської (4) і 

Запорізької (4) областей.  

 Майже половина публікацій стосувалася подій, які відбувалися у 

місті Києві (65 публікацій). 18 публікацій присвячені подіям в 

Україні в цілому. Ще 13 публікацій стосувалися подій у Львові.   

 Найбільш цитованими особами за весь період виявилися В. 

Лутковська (9 разів) та М. Азаров, прем’єр-міністр України 2010-

2014 рр. (5 разів).  

 Окрім цитувань, у статтях траплялися згадування осіб без їхньої 

прямої чи непрямої мови. Усього у статтях було згадано понад 50 

осіб, серед яких: політики, чиновники, працівники ОВС, зірки шоу-

бізнесу, журналісти, громадські активісти, прості мітингувальники, 

діти тощо. Найбільш згадуваними особами виявилися М. Азаров та 

В. Путін, президент Російської Федерації – по 5 разів кожен. 

 34 % всіх публікацій мають у наявності фотографії, де на акціях 

протесту зафіксовані діти. Ще 15 % публікацій мають відео, де 

також показана участь дітей у мітингах і протестах.  
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Дослідженя було здійснене протягом березня 2014 року. Колектив ХІСД 

висловлює щиру подяку студенткам 4 курсу кафедри політичної соціології 

соціологічного факультету Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна за допомогу у зборі матеріалів: Асі Бєляєвій, Дарині 

Гридіній, Ользі Йолтишевій та Олені Шейко. 

Методологія аналізу 

За допомогою пошукової системи Google нами були відібрані українсько- 

та російськомовні публікації ЗМІ за наступними запитами: «діти», «дитина», 

«неповнолітні», «неповнолітній», «дети», «ребенок», «несовершеннолетние», 

«несовершеннолетний» + «майдан»,  «євромайдан», «антимайдан», «акції 

протесту», «евромайдан», «акции протеста» в усіх можливих варіаціях.  

Відбиралися публікації розміщені у період з 22 листопада 2013 по 

11 березня 2014 рр. У результаті відбору за темою в аналіз потрапили 136 

публікацій. У разі знаходження передрукованих чи декількох однакових 

публікацій, до аналізу бралося тільки першоджерело. 

Розподіл медіа 

Найбільше публікацій на тему дітей як групи ризику під час масових 

акцій протесту було виявлено у наступних медіа: УНН (6 публікацій), УНІАН 

(6), Дзеркало тижня (4) (рис.1).  

 

Рис. 1. Розподіл ≥ 2 публікацій у медіа (кількість публікацій) 

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
6
6

112.ua

5 канал

Gazeta.UA

Ipress

zik 

Вести

ВолиньPost

Еспресо TV

Львів 24

Независимое бюро новостей

Обозреватель

Радіо Свобода

Face news

Zaxid.net

Коментарі

Корреспондент.net

Телеканал новин "24"

ТСН

Українська Правда

Дзеркало тижня

УНІАН

УНН



22 листопада 2013 – 11 березня 2014 рр. 

5 
 

По одній публікації мають такі медіа: РБК Україна, Комсомольская 

правда в Украине, Інтерфакс Україна, ТВі, АТН, Аргументи і факти, lb.ua, 

inpress.ua, Цензор.НЕТ, RIA.ru – Украина, Подробности.UA, Факти і коментарі, 

Факти.ICTV, Утро.ru, Интерфакс, NEWSru.ua, 032ua, Магнолія-ТВ, 0629 

com.ua, 1zt.ua, Новини Закарпаття, 7днів.ua, Гром ТV, День, Ditvora, ForUm, 

galinfo, Leleka News, NOVOSTIMIRA.UA, odessa daily, The Kiev Times, Trust.ua, 

UaInfo, UkraNews, Vpoltave.info, Youtube vikkanews, Бандерівець, Бліц Info, В 

Час Пик, Вголос, Взгляд, Забор, За Збручем, Новий Погляд, Взгляд.РУ, Мой 

Город, Нова Доба, Визит, Високий Вал, Думская, Всім, Гордон, Город Киев, 

Перший Ukraine, Ехо з регіону, ИНТБ, Іtogi.ua, Киевская правда, Коментарі: 

Донецьк, Лига новости, Радіо Сяйво, Погляд, Наше Місто, Коментарі: 

Запоріжжя, Политарена, Репортер, СЕВАС-ИНФОРМ, Сайт Уповноваженого 

ВР України з прав людини, Репортер UA, Рівне1, Тернопільська липа, сайт 

ГУМВС України в Харківській області, Справжня варта, Таймер, Телеграф.  

Розподіл публікацій у часі 

Участь дітей в акціях протесту найчастіше згадувалась у ЗМІ в грудні 

2013 та в лютому 2014 року. На нижченаведеному тренді можна побачити три 

максимальні точки зростання: кінець листопада – початок грудня 2013 р., 

кінець січня 2014 р. і середина лютого 2014 р. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Згадування участі дітей у масових акціях протесту в українських та 
зарубіжних інтернет-ЗМІ (кількість публікацій потижнево)  

Перший інформаційний сплеск намітився на початку грудня і був 

спричинений розгоном Євромайдану, віковий склад якого був здебільшого 

молодим і включав неповнолітніх. Саме після активних протистоянь (на 

майдані Незалежності 30 листопада та на вул. Банковій 1 грудня) у ЗМІ почали 

з’являтись повідомлення про постраждалих або зниклих активістів, серед яких 

були діти, а також міркування про вплив цих подій на дитячу психіку та про те, 

брати чи не брати дітей на майдан. Другий період підвищення інтересу ЗМІ до 

участі дітей в акціях протесту припав на кінець січня 2014 року, у більшості 

12

19

9

6
6

1 1

7

5

14

2

4

16

18

11

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20



22 листопада 2013 – 11 березня 2014 рр. 

6 
 

повідомлень містилося застереження до батьків не пускати своїх дітей на акції 

протесту, яке було розповсюджено за наказом МВС в усіх областях України. 

Крім того, у багатьох повідомленнях йшлося про затриманих під час акцій 

протесту неповнолітніх у різних регіонах України. Третє підвищення інтересу 

до цієї теми пов’язане, з одного боку, з веденням у центрі Києва бойових дій 18-

20 лютого 2014 р., в епіцентрі яких час від часу були помічені й діти, а з другого 

боку, з конкретною інформаційною подією – прес-конференцією 

Уповноваженого ВР України з прав людини Валерії Лутковської щодо 

неповнолітніх, які постраждали від дій правоохоронних органів під час акцій 

протесту в Києві, отримали тілесні ушкодження та були затримані міліцією. 

Тематика публікацій  

Усі статті можна структурувати за темами. Нами їх було виділено 10, при 

цьому зазначимо, що в одній статті могло порушуватись одразу декілька тем. 

Найчастіше діти згадувались як учасники Євромайдану – 81 % (110 публікацій 

зі 136), у 34 % публікацій діти виступали як постраждалі, у 30% статей прямо 

вказувалось, що діти брали участь в акціях протесту без батьків. На четвертому 

місці за частотністю згадувань стоїть тема безпеки дітей під час масивних акцій 

протесту – її було порушено у 23% публікацій (рис. 3).  

 

Рис. 3. Основні проблеми, що порушувались у статтях про участь дітей в 
акціях протесту (у % до загальної кількості статей, n=136) 

Тема участі дітей в акціях протесту в дискурсі інтернет-ЗМІ зображена 

нижче у вигляді тег-хмари. При побудові тег-хмари були відкинуті слова, що не 

мали стосунку до теми аналізу або не несли інформаційного змісту 

(прийменники, займенники тощо). У хмарі не відобразилися слова «батьки», 

«Евромайдан», «милиция», «Київ», «акции», які мають значні числові 

навантаження, проте на графіку присутні їхні російські чи українські 

відповідники з приблизно такими ж навантаженнями (рис. 4). 
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Рис. 4. Тег-хмара «Участь дітей у масових акціях протесту в Україні у 
листопаді 2013-березні 2014 рр.» 

Регіон розповсюдження медіа 

Більшість публікацій (86) були опубліковані у національних ЗМІ. Кожне 

третє повідомлення було розміщено у регіональних медіа, 5 повідомлень 

опубліковані у російських ЗМІ (рис. 5).  

 

Рис. 5. Розподіл кількості публікацій за регіоном розповсюдження медіа 
(кількість публікацій) 

Найбільш активно на тему участі дітей у акціях протесту публікації 

виходили у Львівській (9 публікацій), Тернопільській (5), Одеській (4) і 

Запорізькій (4) областях (рис. 6).  
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Рис. 6. Розподіл кількості публікацій за регіоном розповсюдження 
національних медіа (кількість публікацій) 
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Місця подій 

Майже половина публікацій стосувалася подій, які відбувалися у місті 

Києві (65 публікацій). 18 публікацій присвячені подіям в Україні в цілому. Ще 

13 публікацій стосувалися подій у Львові.  7 публікацій описували події, що 

відбувалися не в обласних центрах, а у містах в області (міста Червоноград, 

Умань, Мелітополь, Маріуполь, Коростень, Кобеляки, Бучач) (рис. 7). 

 

Рис. 7. Розподіл кількості публікацій за місцем описаних подій (кількість 
публікацій) 
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Цитовані особи 

Найбільш цитованими особами за весь період виявилися Лутковська В. – 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (9 разів) та Азаров М., 

прем’єр-міністр України 2010-2014 рр. (5 разів). Більше всього цитувань у 

публікаціях припало на грудень 2013 року – 19 цитувань (рис. 8). 

 

Рис. 8. Перелік цитованих осіб у публікаціях за місяцями 

Згадувані особи 

Окрім цитувань, у статтях траплялися згадування осіб без їхньої прямої 

чи непрямої мови. Усього у статтях було згадано понад 50 осіб, серед яких: 

політики, чиновники, працівники ОВС, зірки шоу-бізнесу, журналісти, 

громадські активісти, прості мітингувальники, діти тощо. Найбільш 

згадуваними особами виявилися М. Азаров та В. Путін – по 5 разів кожен (рис. 

9). При цьому згадування М. Азарова припадає на початок грудня 2013 року, 

коли він закликав прибрати дітей з Майдану та запевняв ЗМІ, що під час 

розгону 30 листопада не постраждала жодна дитина. В. Путін згадується у 

березні 2014 року у контексті виступів дітей проти військового втручання Росії в 

Україну. 
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Рис. 9. Тег-хмара «Згадувані особи у контексті участі дітей в масових 
акціях протесту в Україні у листопаді 2013-березні 2014 рр.» 

Наявність фото-, відеозйомки 

34 % всіх публікацій мають у наявності фотографії, де на акціях протесту 

зафіксовані діти. Ще 15 % публікацій мають відео, де також показана участь 

дітей у мітингах і протестах (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Розподіл кількості публікацій за наявністю фото- і відеозйомки  
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Усі публікації за темою: 

1. Возьми детей на майдан. Это их будущее 

http://censor.net.ua/resonance/260586/vozmi_deteyi_na_mayidan_eto_ih_budusc

hee  

2. На Євромайдан у Полтаві, де розгорнули прапори України та Європи, 

прийшли навіть діти  

3. http://vpoltave.pl.ua/read/novost/id/200190245/Na-Jevromajjdan-u-Poltavi-de-

rozgornuli-prapori-Ukraini-ta-Jevropi-prijjshli-navit-diti 

4. Євромайдан: діти на Європейській площі (фоторепортаж) 

http://lelekanews.blogspot.com/2013/11/blog-post_5276.html 

5. Львівська академічна гімназія до акції протесту долучилась по-особливому 

http://zik.ua/ua/news/2013/11/25/lvivska_akademichna_gimnaziya_do_aktsii_pro

testu_sogodni_doluchylas_poosoblyvomu_442197  

6. За два дня Евромайдана в Киеве за медпомощью обратились 44 

митингующих  http://nbnews.com.ua/ru/news/106216/  

7. У Бучачі на Євромайдан вийшли навіть діти (фото) 

http://poglyad.te.ua/rehiony/u-buchachi-na-evromajdan-vyjshly-navit-dity-foto/ 

8. На Євромайдан у Львові хочуть потрапити діти 

http://www.pohlyad.com/news/n/29991 

9. Три десятки батьків з дітьми в колясках влаштували Євромайдан у Львові 

http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2013/11/27/109891 

10. "Митний союз - какашка": діти у Львові теж хочуть в ЄС 

http://ipress.ua/news/mytnyy_soyuz__kakashka_dity_u_lvovi_tezh_hochut_v_yes

_34023.html  

11. У Львові батьки з малюками створили власний Євромайдан 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1277058-u-lvovi-molodi-batki-iz-ditlakhami-

stvorili-vlasniy-yevromaydan  

12. Влада слідкуватиме за педагогами, які відпускають дітей на Євромайдан 

(документ) http://kyiv.comments.ua/news/2013/11/28/154021.html 

13. Хмельницький Євромайдан – крик душі пенсіонерів, студентів та дітей 

(відео) http://vsim.ua/Novyny-Hmelnytskogo/ua-i-svit/hmelnickij-yevromajdan-

krik-dushi-pensioneriv-studentiv-ta-ditej-10303971.html  

14. На митинг Партии регионов на Европейской площади привели детей (фото, 

видео) http://www.unian.net/politics/857519-na-miting-partii-regionov-na-

evropeyskoy-ploschadi-priveli-detey-foto.html  

15. Среди пострадавших на Евромайдане много несовершеннолетних – 

активисты http://www.unn.com.ua/ru/news/1278338-sered-postrazhdalikh-na-

yevromaydani-bagato-nepovnolitnikh-aktivisti 

16. Более 500 активистов собрались на Михайловской площади в Киеве 

http://www.unn.com.ua/ru/news/1278348-bilshe-500-aktivistiv-zibralis-na-

mikhaylivskiy-ploschi-v-kiyevi  

17. Жінок та дітей закликали на ніч покинути Євромайдан у Львові 

http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?zhinok_ta_ditey_zaklikali_na_nich_po

kinuti_yevromaydan_u_lvovi&objectId=1298318  

18. Під час нападу на Євромайдан були навіть діти, - Руслана 

http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?pid_chas_napadu_na_yevromaydan_bul

i_navit_diti__ruslana&objectId=387738 

19. Янукович, де наші діти? 

http://blogs.korrespondent.net/journalists/blog/rak91/a126142 

http://censor.net.ua/resonance/260586/vozmi_deteyi_na_mayidan_eto_ih_buduschee
http://censor.net.ua/resonance/260586/vozmi_deteyi_na_mayidan_eto_ih_buduschee
http://vpoltave.pl.ua/read/novost/id/200190245/Na-Jevromajjdan-u-Poltavi-de-rozgornuli-prapori-Ukraini-ta-Jevropi-prijjshli-navit-diti
http://vpoltave.pl.ua/read/novost/id/200190245/Na-Jevromajjdan-u-Poltavi-de-rozgornuli-prapori-Ukraini-ta-Jevropi-prijjshli-navit-diti
http://lelekanews.blogspot.com/2013/11/blog-post_5276.html
http://zik.ua/ua/news/2013/11/25/lvivska_akademichna_gimnaziya_do_aktsii_protestu_sogodni_doluchylas_poosoblyvomu_442197
http://zik.ua/ua/news/2013/11/25/lvivska_akademichna_gimnaziya_do_aktsii_protestu_sogodni_doluchylas_poosoblyvomu_442197
http://nbnews.com.ua/ru/news/106216/
http://poglyad.te.ua/rehiony/u-buchachi-na-evromajdan-vyjshly-navit-dity-foto/
http://www.pohlyad.com/news/n/29991
http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2013/11/27/109891
http://ipress.ua/news/mytnyy_soyuz__kakashka_dity_u_lvovi_tezh_hochut_v_yes_34023.html
http://ipress.ua/news/mytnyy_soyuz__kakashka_dity_u_lvovi_tezh_hochut_v_yes_34023.html
http://www.unn.com.ua/uk/news/1277058-u-lvovi-molodi-batki-iz-ditlakhami-stvorili-vlasniy-yevromaydan
http://www.unn.com.ua/uk/news/1277058-u-lvovi-molodi-batki-iz-ditlakhami-stvorili-vlasniy-yevromaydan
http://kyiv.comments.ua/news/2013/11/28/154021.html
http://vsim.ua/Novyny-Hmelnytskogo/ua-i-svit/hmelnickij-yevromajdan-krik-dushi-pensioneriv-studentiv-ta-ditej-10303971.html
http://vsim.ua/Novyny-Hmelnytskogo/ua-i-svit/hmelnickij-yevromajdan-krik-dushi-pensioneriv-studentiv-ta-ditej-10303971.html
http://www.unian.net/politics/857519-na-miting-partii-regionov-na-evropeyskoy-ploschadi-priveli-detey-foto.html
http://www.unian.net/politics/857519-na-miting-partii-regionov-na-evropeyskoy-ploschadi-priveli-detey-foto.html
http://www.unn.com.ua/ru/news/1278338-sered-postrazhdalikh-na-yevromaydani-bagato-nepovnolitnikh-aktivisti
http://www.unn.com.ua/ru/news/1278338-sered-postrazhdalikh-na-yevromaydani-bagato-nepovnolitnikh-aktivisti
http://www.unn.com.ua/ru/news/1278348-bilshe-500-aktivistiv-zibralis-na-mikhaylivskiy-ploschi-v-kiyevi
http://www.unn.com.ua/ru/news/1278348-bilshe-500-aktivistiv-zibralis-na-mikhaylivskiy-ploschi-v-kiyevi
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?zhinok_ta_ditey_zaklikali_na_nich_pokinuti_yevromaydan_u_lvovi&objectId=1298318
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?zhinok_ta_ditey_zaklikali_na_nich_pokinuti_yevromaydan_u_lvovi&objectId=1298318
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?pid_chas_napadu_na_yevromaydan_buli_navit_diti__ruslana&objectId=387738
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?pid_chas_napadu_na_yevromaydan_buli_navit_diti__ruslana&objectId=387738
http://blogs.korrespondent.net/journalists/blog/rak91/a126142
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20. У містах України долучаються до всеукраїнської акції протесту 

http://www.newsru.ua/ukraine/01dec2013/chernivtsi.html  

21. В Запорожье на акцию протеста против разгона киевского майдана, 

собралось более тысячи человек http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-

na-aktsiyu-v-podderzhku-evromaidana-prishli-semi-s-detmi  

22. В Киеве прошла массовая акция протеста 

http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2013/12/01/945493.html  

23. В Донецке под дождем требуют отставки Президента и Кабмина (ФОТО) 

http://donetsk.comments.ua/news/2013/12/01/130528.html  

24. Заберіть дітей з Майдану! http://www.volynpost.com/blogs/854-zaberit-ditej-z-

majdanu  

25. Азаров успокоил, что дети во время разгона Евромайдана не пострадали 

http://www.unian.net/politics/858629-azarov-uspokoil-chto-deti-ne-vo-vremya-

razgona-evromaydana-ne-postradali.html  

26. У Львові понад півтисячі школярів беруть участь в Євромайдані разом з 

батьками http://galinfo.com.ua/news/148080.html 

27. Президента України неприємно вразило використання дітей на акціях 

протесту http://www.unn.com.ua/uk/news/1279294-prezidenta-ukrayini-

nepriyemno-vrazilo-vikoristannya-ditey-na-aktsiyakh-protestu 

28. 14 людей після Майдану зникли безвісти, переважно – неповнолітні 

http://www.newsmarket.com.ua/2013/12/14-lyudey-pislya-maydanu-znikli-

bezvisti-perevazhno-nepovnolitni/# 

29. Тернопільські школярі вийшли на Євромайдан 

http://intb.te.ua/2013/12/тернопільські-школярі-вийшли-на-євро/  

30. Діти з вадами серця влаштували свою акцію протесту 

http://lviv24.com/home/showSingleNews.do?diti_z_vadami_sertsya_vlashtuvali_s

voyu_aktsiyu_protestu&objectId=80620 

31. "Євромайдан" в Івано-Франківську : діти декламують Шевченка 

http://www.blitz.if.ua/?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF

%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97&id=7362 

32. Відео на ютубі «Діти протестують» http://www.youtube.com/watch?v=4-

EOtmU6CZw 

33. На євромайданах з'явились діти і домашні улюбленці 

http://tsn.ua/video/video-novini/na-yevromaydanah-z-yavilis-diti-i-domashni-

ulyublenci.html 

34. Батьки розшукують зниклих на Євромайдані дітей 

http://banderivets.org.ua/batky-rozshukuyut-znyklyh-na-yevromajdani-

ditej.html 

35. Первые жертвы Майдана: пропавшие дети и травля семей "Беркута" 

http://kp.ua/daily/061213/427664/ 

36. Діти та підлітки, що знаходяться на Майдані Незалежності, наражаються на 

реальну небезпеку – МВС http://www.unn.com.ua/uk/news/1281579-diti-ta-

pidlitki-scho-znakhodyatsya-na-maydani-nezalezhnosti-narazhayutsya-na-

realnu-nebezpeku-mvs  

37. На Євромайдан в Севастополі прийшли діти 

http://www.day.kiev.ua/uk/news/081213-na-ievromaydan-v-sevastopoli-priyshli-

diti 

38. Дети Евромайдана http://www.aif.ua/politic/ukraine/1061007#id=2825818  

39. Найдены все активисты, пропавшие во время разгона Евромайдана 

http://www.segodnya.ua/politics/society/naydeny-vse-aktivisty-propavshie-vo-

http://www.newsru.ua/ukraine/01dec2013/chernivtsi.html
http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-na-aktsiyu-v-podderzhku-evromaidana-prishli-semi-s-detmi
http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-na-aktsiyu-v-podderzhku-evromaidana-prishli-semi-s-detmi
http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2013/12/01/945493.html
http://donetsk.comments.ua/news/2013/12/01/130528.html
http://www.volynpost.com/blogs/854-zaberit-ditej-z-majdanu
http://www.volynpost.com/blogs/854-zaberit-ditej-z-majdanu
http://www.unian.net/politics/858629-azarov-uspokoil-chto-deti-ne-vo-vremya-razgona-evromaydana-ne-postradali.html
http://www.unian.net/politics/858629-azarov-uspokoil-chto-deti-ne-vo-vremya-razgona-evromaydana-ne-postradali.html
http://galinfo.com.ua/news/148080.html
http://www.unn.com.ua/uk/news/1279294-prezidenta-ukrayini-nepriyemno-vrazilo-vikoristannya-ditey-na-aktsiyakh-protestu
http://www.unn.com.ua/uk/news/1279294-prezidenta-ukrayini-nepriyemno-vrazilo-vikoristannya-ditey-na-aktsiyakh-protestu
http://www.newsmarket.com.ua/2013/12/14-lyudey-pislya-maydanu-znikli-bezvisti-perevazhno-nepovnolitni/
http://www.newsmarket.com.ua/2013/12/14-lyudey-pislya-maydanu-znikli-bezvisti-perevazhno-nepovnolitni/
http://intb.te.ua/2013/12/�����������-������-������-��-����/
http://lviv24.com/home/showSingleNews.do?diti_z_vadami_sertsya_vlashtuvali_svoyu_aktsiyu_protestu&objectId=80620
http://lviv24.com/home/showSingleNews.do?diti_z_vadami_sertsya_vlashtuvali_svoyu_aktsiyu_protestu&objectId=80620
http://www.blitz.if.ua/?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97&id=7362
http://www.blitz.if.ua/?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97&id=7362
http://www.youtube.com/watch?v=4-EOtmU6CZw
http://www.youtube.com/watch?v=4-EOtmU6CZw
http://tsn.ua/video/video-novini/na-yevromaydanah-z-yavilis-diti-i-domashni-ulyublenci.html
http://tsn.ua/video/video-novini/na-yevromaydanah-z-yavilis-diti-i-domashni-ulyublenci.html
http://banderivets.org.ua/batky-rozshukuyut-znyklyh-na-yevromajdani-ditej.html
http://banderivets.org.ua/batky-rozshukuyut-znyklyh-na-yevromajdani-ditej.html
http://kp.ua/daily/061213/427664/
http://www.unn.com.ua/uk/news/1281579-diti-ta-pidlitki-scho-znakhodyatsya-na-maydani-nezalezhnosti-narazhayutsya-na-realnu-nebezpeku-mvs
http://www.unn.com.ua/uk/news/1281579-diti-ta-pidlitki-scho-znakhodyatsya-na-maydani-nezalezhnosti-narazhayutsya-na-realnu-nebezpeku-mvs
http://www.unn.com.ua/uk/news/1281579-diti-ta-pidlitki-scho-znakhodyatsya-na-maydani-nezalezhnosti-narazhayutsya-na-realnu-nebezpeku-mvs
http://www.day.kiev.ua/uk/news/081213-na-ievromaydan-v-sevastopoli-priyshli-diti
http://www.day.kiev.ua/uk/news/081213-na-ievromaydan-v-sevastopoli-priyshli-diti
http://www.aif.ua/politic/ukraine/1061007#id=2825818 
http://www.segodnya.ua/politics/society/naydeny-vse-aktivisty-propavshie-vo-vremya-razgona-evromaydana--481120-481120-481120-481120-481120-481120-481120-481120-481120-481120-481120-481120.html
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vremya-razgona-evromaydana--481120-481120-481120-481120-481120-481120-

481120-481120-481120-481120-481120-481120.html  

40. Міліція: всі зниклі після розгону Майдану діти знайшлися 

http://espreso.tv/new/2013/12/09/miliciya_vsi_znykli_pislya_rozhonu_maydanu_d

ity_znayshlysya 

41. «Революційний» скандал у луцькій школі, або Чому дітей не пускали на 

Євромайдан http://www.volynpost.com/news/24187-revolyucijnyj-skandal-u-

luckij-shkoli-abo-chomu-ditej-ne-puskaly-na-ievromajdan 

42. Из-за Евромайдана дети могут стать инвалидами от испуга - Депутат  

http://www.gorodkiev.com.ua/index.php?newsid=35481 

43. Почти половина детей в Киеве не посещают школы из-за акций протеста 

http://ria.ru/world/20131212/983750616.html#13950562623924&message=resize

&relto=login&action=removeClass&value=registration 

44. Діти на Майдані http://gazeta.dt.ua/family/diti-na-maydani-_.html  

45. У провокаціях довкола Євромайдану беруть участь діти-сироти з інтернатів, - 

нардеп http://ua.112.ua/politika/u-provokaciyah-dovkola-yevromaydanu-berut-

uchast-diti-siroti-z-internativ-nardep-3336.html 

46. На "Антимайдан" власть свозит детей из приютов - УДАР 

http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_na-antimajdan-vlast-svozit-detej-iz-priyutov-

udar/531965  

47. МВД: никто детей из одесских приютов на Антимайдан не посылал 

http://timer.od.ua/news/mvd_nikto_detey_iz_odesskih_priyutov_na_antimaydan_

ne_posilal_233.html 

48. Закарпатці на Евромайдан беруть маленьких дітей (фото) 

http://transkarpatia.net/transcarpathia/actual/25976-zakarpatc-na-evromaydan-

berut-malenkih-dteyfoto.html 

49. На Евромайдане используют несовершеннолетних 

http://vchaspik.ua/region/225460na-evromaydane-ispolzuyut-

nesovershennoletnih  

50. Діти і Євромайдан - чи можливо поєднати? http://ditvora.com.ua/diti-i-

jevromaidan-chi-mozhlivo-pojednati 

51. Організатори Антимайдану привласнили гроші мітингувальників, а людей 

викидають на вулицю 

http://espreso.tv/new/2013/12/20/orhanizatory_antymaydanu_pryvlasnyly_hroshi

_mitynhuvalnykiv_a_lyudey_vykydayut_na_vulycyu 

52. Міліція знайшла двох зниклих дітей на Майдані Незалежності та у 

Маріїнському парку http://www.unian.ua/politics/865890-militsiya-znayshla-

dvoh-zniklih-ditey-na-maydani-nezalejnosti-ta-u-marijinskomu-parku.html 

53. ГПУ визнала потерпілими від розгону Майдану 88 активістів 

http://news.liga.net/ua/news/politics/947817-

gpu_viznala_poterp_limi_v_d_rozgonu_maydanu_88_aktiv_st_v.htm 

54. Діти Майдану http://rivne1.tv/Info/?id=29612 

55. Тернопільські діти вже граються в ―Беркут‖ і ―Майдан‖ 

http://zz.te.ua/ternopilski-dity-vzhe-hrayutsya-v-berkut-i-majdan/  

56. «На Майдан вийшли діти», - мер Львова про євромайдан 

http://www.032.ua/news/446248 

57. Діти з багатодітних сімей завітали з вертепом на львівський Євромайдан 

(ФОТО) 

http://vgolos.com.ua/photo/dity_z_bagatoditnyh_simey_zavitaly_z_vertepom_na_l

vivskyy_yevromaydan_foto_129972.html 

http://espreso.tv/new/2013/12/09/miliciya_vsi_znykli_pislya_rozhonu_maydanu_dity_znayshlysya
http://espreso.tv/new/2013/12/09/miliciya_vsi_znykli_pislya_rozhonu_maydanu_dity_znayshlysya
http://www.volynpost.com/news/24187-revolyucijnyj-skandal-u-luckij-shkoli-abo-chomu-ditej-ne-puskaly-na-ievromajdan
http://www.volynpost.com/news/24187-revolyucijnyj-skandal-u-luckij-shkoli-abo-chomu-ditej-ne-puskaly-na-ievromajdan
http://www.gorodkiev.com.ua/index.php?newsid=35481
http://ria.ru/world/20131212/983750616.html#13950562623924&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://ria.ru/world/20131212/983750616.html#13950562623924&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://gazeta.dt.ua/family/diti-na-maydani-_.html
http://ua.112.ua/politika/u-provokaciyah-dovkola-yevromaydanu-berut-uchast-diti-siroti-z-internativ-nardep-3336.html
http://ua.112.ua/politika/u-provokaciyah-dovkola-yevromaydanu-berut-uchast-diti-siroti-z-internativ-nardep-3336.html
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_na-antimajdan-vlast-svozit-detej-iz-priyutov-udar/531965
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_na-antimajdan-vlast-svozit-detej-iz-priyutov-udar/531965
http://timer.od.ua/news/mvd_nikto_detey_iz_odesskih_priyutov_na_antimaydan_ne_posilal_233.html
http://timer.od.ua/news/mvd_nikto_detey_iz_odesskih_priyutov_na_antimaydan_ne_posilal_233.html
http://transkarpatia.net/transcarpathia/actual/25976-zakarpatc-na-evromaydan-berut-malenkih-dteyfoto.html
http://transkarpatia.net/transcarpathia/actual/25976-zakarpatc-na-evromaydan-berut-malenkih-dteyfoto.html
http://vchaspik.ua/region/225460na-evromaydane-ispolzuyut-nesovershennoletnih
http://vchaspik.ua/region/225460na-evromaydane-ispolzuyut-nesovershennoletnih
http://ditvora.com.ua/diti-i-jevromaidan-chi-mozhlivo-pojednati
http://ditvora.com.ua/diti-i-jevromaidan-chi-mozhlivo-pojednati
http://espreso.tv/new/2013/12/20/orhanizatory_antymaydanu_pryvlasnyly_hroshi_mitynhuvalnykiv_a_lyudey_vykydayut_na_vulycyu
http://espreso.tv/new/2013/12/20/orhanizatory_antymaydanu_pryvlasnyly_hroshi_mitynhuvalnykiv_a_lyudey_vykydayut_na_vulycyu
http://www.unian.ua/politics/865890-militsiya-znayshla-dvoh-zniklih-ditey-na-maydani-nezalejnosti-ta-u-marijinskomu-parku.html
http://www.unian.ua/politics/865890-militsiya-znayshla-dvoh-zniklih-ditey-na-maydani-nezalejnosti-ta-u-marijinskomu-parku.html
http://news.liga.net/ua/news/politics/947817-gpu_viznala_poterp_limi_v_d_rozgonu_maydanu_88_aktiv_st_v.htm
http://news.liga.net/ua/news/politics/947817-gpu_viznala_poterp_limi_v_d_rozgonu_maydanu_88_aktiv_st_v.htm
http://rivne1.tv/Info/?id=29612
http://zz.te.ua/ternopilski-dity-vzhe-hrayutsya-v-berkut-i-majdan/
http://www.032.ua/news/446248
http://vgolos.com.ua/photo/dity_z_bagatoditnyh_simey_zavitaly_z_vertepom_na_lvivskyy_yevromaydan_foto_129972.html
http://vgolos.com.ua/photo/dity_z_bagatoditnyh_simey_zavitaly_z_vertepom_na_lvivskyy_yevromaydan_foto_129972.html
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58. Милиция задержала охранника Майдана 

http://society.lb.ua/life/2014/01/14/251700_militsiya_zaderzhala_ohrannika.html 

59. Міліція відпустила неповнолітнього активіста Євромайдану 

http://ipress.ua/news/militsiya_vidpustyla_nepovnolitnogo_aktyvista_38653.html 

60. Прем'єр розповів, як Майдан "експлуатує дітей", і згадав Достоєвського 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/15/7009592/?attempt=1 

61. Азаров розповів, як Майдан "заманює" неповнолітніх "творити революцію" 

http://tsn.ua/politika/azarov-rozpoviv-yak-maydan-zamanyuye-nepovnolitnih-

tvoriti-revolyuciyu-329654.html 

62. Заявляючи про дітей на Майдані, Азаров мовчить про дітей у копанках 

http://gazeta.ua/articles/andrij-kokotyuha/_zayavlyayuchi-pro-ditej-na-majdani-

azarov-movchit-pro-ditej-u-kopankah/536382 

63. Глава Уряду про використання дітей в акціях протесту 

http://firstua.com/uk/video/episode/z_pershykh_vust/2014/01/15/7865 

64. «Дети майдана»: как ломаются их судьбы 

http://www.politarena.org.ua/index.php?newsid=61802 

65. З Майдану закликають забрати дітей та жінок 

http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?z_maydanu_zaklikayut_zabrati_ditey

_ta_zhinok&objectId=1301132 

66. Діти "удосвіта чекають пострілів" http://newvv.net/politics/region/228233.html 

67. У Львові жінка з дітьми вийшла на протест під стіни СБУ 

http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?u_lvovi_zhinka_z_ditmi_viyshla_na_p

rotest_pid_stini_sbu&objectId=1301145 

68. Неповнолітні не мають бути в епіцентрі сутичок, – столична прокуратура 

http://zik.ua/ua/news/2014/01/23/nepovnolitni_ne_mayut_buty_v_epitsentri_suty

chok__stolychna_prokuratura_455128 

69. Прокуратура обеспокоена участием несовершеннолетних в акциях в центре 

Киева  http://for-ua.com/kiev/2014/01/23/161416.html 

70. В Днепропетровске милиция задержала 13 активистов 

http://ru.tvi.ua/new/2014/01/25/v_dnepropetrovske_miliciya_zaderzhala_13_akti

vistov 

71. Харьковские милиционеры просят родителей не пускать детей на акции 

протеста http://atn.ua/obshchestvo/harkovskie-milicionery-prosyat-roditeley-ne-

puskat-detey-na-akcii-protesta 

72. Міліція просить батьків не пускати дітей на акції протесту 

http://novadoba.com.ua/2605-miliciya-prosyt-batkiv-ne-puskaty-ditey-na-akciyi-

protestu.html 

73. «Міліція, не стріляй в тата і маму»: львівські діти пікетували управління 

МВС http://varta.com.ua/news/lviv/1097106.html 

74. У Червонограді попередили участь підлітків в акціях протесту 

http://portal.lviv.ua/news/2014/01/27/112015.html 

75. Міліція просить не залучати дітей до акцій протесту 

http://vizit.ks.ua/news/milicija_prosit_ne_zaluchati_ditej_do_akcij_protestu/2014

-01-28-2963 

76. Харківські правоохоронці звертаються до батьків з проханням не допускати 

випадків участі дітей у масових акціях 

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/article/103494 

77. Николаевская милиция просит родителей не пускать детей на акции 

протеста (ВИДЕО) http://mycity.mk.ua/?p=135522 

http://society.lb.ua/life/2014/01/14/251700_militsiya_zaderzhala_ohrannika.html
http://ipress.ua/news/militsiya_vidpustyla_nepovnolitnogo_aktyvista_38653.html
http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/15/7009592/?attempt=1
http://tsn.ua/politika/azarov-rozpoviv-yak-maydan-zamanyuye-nepovnolitnih-tvoriti-revolyuciyu-329654.html
http://tsn.ua/politika/azarov-rozpoviv-yak-maydan-zamanyuye-nepovnolitnih-tvoriti-revolyuciyu-329654.html
http://gazeta.ua/articles/andrij-kokotyuha/_zayavlyayuchi-pro-ditej-na-majdani-azarov-movchit-pro-ditej-u-kopankah/536382
http://gazeta.ua/articles/andrij-kokotyuha/_zayavlyayuchi-pro-ditej-na-majdani-azarov-movchit-pro-ditej-u-kopankah/536382
http://firstua.com/uk/video/episode/z_pershykh_vust/2014/01/15/7865
http://www.politarena.org.ua/index.php?newsid=61802
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?z_maydanu_zaklikayut_zabrati_ditey_ta_zhinok&objectId=1301132
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?z_maydanu_zaklikayut_zabrati_ditey_ta_zhinok&objectId=1301132
http://newvv.net/politics/region/228233.html
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?u_lvovi_zhinka_z_ditmi_viyshla_na_protest_pid_stini_sbu&objectId=1301145
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?u_lvovi_zhinka_z_ditmi_viyshla_na_protest_pid_stini_sbu&objectId=1301145
http://zik.ua/ua/news/2014/01/23/nepovnolitni_ne_mayut_buty_v_epitsentri_sutychok__stolychna_prokuratura_455128
http://zik.ua/ua/news/2014/01/23/nepovnolitni_ne_mayut_buty_v_epitsentri_sutychok__stolychna_prokuratura_455128
http://for-ua.com/kiev/2014/01/23/161416.html
http://ru.tvi.ua/new/2014/01/25/v_dnepropetrovske_miliciya_zaderzhala_13_aktivistov
http://ru.tvi.ua/new/2014/01/25/v_dnepropetrovske_miliciya_zaderzhala_13_aktivistov
http://atn.ua/obshchestvo/harkovskie-milicionery-prosyat-roditeley-ne-puskat-detey-na-akcii-protesta
http://atn.ua/obshchestvo/harkovskie-milicionery-prosyat-roditeley-ne-puskat-detey-na-akcii-protesta
http://novadoba.com.ua/2605-miliciya-prosyt-batkiv-ne-puskaty-ditey-na-akciyi-protestu.html
http://novadoba.com.ua/2605-miliciya-prosyt-batkiv-ne-puskaty-ditey-na-akciyi-protestu.html
http://varta.com.ua/news/lviv/1097106.html
http://portal.lviv.ua/news/2014/01/27/112015.html
http://vizit.ks.ua/news/milicija_prosit_ne_zaluchati_ditej_do_akcij_protestu/2014-01-28-2963
http://vizit.ks.ua/news/milicija_prosit_ne_zaluchati_ditej_do_akcij_protestu/2014-01-28-2963
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/article/103494
http://mycity.mk.ua/?p=135522
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78. Милиция Севастополя просит не вовлекать детей в акции протеста и 

массовые беспорядки 

http://news.sevas.ua/politics/miliciya_prizyvaet_roditelej_ogradit_detej_ot_uchas

tiya_v_akciyah_protesta 

79. Неповнолітніх заарештували у Запоріжжі за участь у Євромайдані 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25247141.html 

80. Суди по Україні арештували більше сотні людей за "участь у заворушеннях" 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/29/7011932/ 

81. Коростенська міліція вважає, що діти йдуть з дому через євромайдан 

http://www.1.zt.ua/themes/misto/korostenska-militsiya-vvazhaye-shcho-diti-

ydut-z-domu-cherez-yevromaydan.html 

82. Євромайдан. Дим від покришок шкодить здоров'ю дітей – КМДА 

http://www.novostimira.com.ua/novyny_91310.html 

83. Не допустимо участі неповнолітніх дітей у акціях протесту! 

http://exo.in.ua/?page=new&id=25414 

84. Константиновский подросток сбежал из дома на Майдан 

http://news.mspravka.info/news/32898 

85. Тернопільська міліція порадила батькам не відпускати своїх дітей на акції 

протесту http://lypa.com.ua/2014/01/31/ternopilska-militsiya-poradyla-batkam-

ne-vidpuskaty-svojih-ditej-na-aktsiji-protestu/ 

86. Захарченко: кровавый разгон митингующих 30 ноября спровоцировали 

несовершеннолетние радикалы  http://fakty.ua/176361-zaharchenko-krovavyj-

razgon-mitinguyucshih-30-noyabrya-sprovocirovali-nesovershennoletnie-

radikaly 

87. Міліція покарала батьків, які відпустили неповнолітніх дівчат на 

Євромайдан http://7days-ua.com/news/militsiya-pokarala-batkiv-yaki-

vidpustyly-nepovnolitnih-divchat-na-evromajdan/ 

88. Запорожские подростки убегают из дома на Евромайдан  

http://zp.comments.ua/news/2014/02/13/175838.html 

89. Дети бегут на Майдан: подросткам на барикадах интереснее, чем в школе 

или дома http://vz.ua/publication/28862-deti-begut-na-maydan-podrostkam-na-

barikadakh-interesnee-chem-v-shkole-ili-doma 

90. Запорожский подросток сбежал из дома, чтобы отправиться на Евромайдан 

http://reporter-ua.com/2014/02/14/zaporozhskiy-podrostok-sbezhal-iz-doma-

chtoby-otpravitsya-na-evromaydan 

91. Максим Равреба: За детей на Майдане надо лишать родительских прав 

http://www.facenews.ua/articles/2014/189088/ 

92. На Одесском Евромайдане дети поют гимн http://odessa-daily.com.ua/news/na-

odesskom-evromajdane-deti-poyut-gimn-id62146.html 

93. Несовершеннолетние активисты евромайдана задержаны по подозрению в 

убийствах http://www.vz.ru/news/2014/2/17/673006.html 

94. На антимайдан в Киев привезли даже 10-летних детей – УДАР 

http://obozrevatel.com/politics/78569-na-antimajdan-v-kiev-privezli-dazhe-10-

letnth-detej-udar.htm 

95. Милиция призвала женщин и детей покинуть Майдан  

http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1127128-militsiya-prizvala-zhenshhin-i-

detey-pokinut-maydan.html 

96. На Украине введен режим "антитеррор" 

http://ytro.ru/articles/2014/02/19/1176901.shtml 

http://news.sevas.ua/politics/miliciya_prizyvaet_roditelej_ogradit_detej_ot_uchastiya_v_akciyah_protesta
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http://www.radiosvoboda.org/content/article/25247141.html
http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/29/7011932/
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http://www.novostimira.com.ua/novyny_91310.html
http://exo.in.ua/?page=new&id=25414
http://news.mspravka.info/news/32898
http://lypa.com.ua/2014/01/31/ternopilska-militsiya-poradyla-batkam-ne-vidpuskaty-svojih-ditej-na-aktsiji-protestu/
http://lypa.com.ua/2014/01/31/ternopilska-militsiya-poradyla-batkam-ne-vidpuskaty-svojih-ditej-na-aktsiji-protestu/
http://fakty.ua/176361-zaharchenko-krovavyj-razgon-mitinguyucshih-30-noyabrya-sprovocirovali-nesovershennoletnie-radikaly
http://fakty.ua/176361-zaharchenko-krovavyj-razgon-mitinguyucshih-30-noyabrya-sprovocirovali-nesovershennoletnie-radikaly
http://fakty.ua/176361-zaharchenko-krovavyj-razgon-mitinguyucshih-30-noyabrya-sprovocirovali-nesovershennoletnie-radikaly
http://7days-ua.com/news/militsiya-pokarala-batkiv-yaki-vidpustyly-nepovnolitnih-divchat-na-evromajdan/
http://7days-ua.com/news/militsiya-pokarala-batkiv-yaki-vidpustyly-nepovnolitnih-divchat-na-evromajdan/
http://zp.comments.ua/news/2014/02/13/175838.html
http://vz.ua/publication/28862-deti-begut-na-maydan-podrostkam-na-barikadakh-interesnee-chem-v-shkole-ili-doma
http://vz.ua/publication/28862-deti-begut-na-maydan-podrostkam-na-barikadakh-interesnee-chem-v-shkole-ili-doma
http://reporter-ua.com/2014/02/14/zaporozhskiy-podrostok-sbezhal-iz-doma-chtoby-otpravitsya-na-evromaydan
http://reporter-ua.com/2014/02/14/zaporozhskiy-podrostok-sbezhal-iz-doma-chtoby-otpravitsya-na-evromaydan
http://www.facenews.ua/articles/2014/189088/
http://odessa-daily.com.ua/news/na-odesskom-evromajdane-deti-poyut-gimn-id62146.html
http://odessa-daily.com.ua/news/na-odesskom-evromajdane-deti-poyut-gimn-id62146.html
http://www.vz.ru/news/2014/2/17/673006.html
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http://obozrevatel.com/politics/78569-na-antimajdan-v-kiev-privezli-dazhe-10-letnth-detej-udar.htm
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1127128-militsiya-prizvala-zhenshhin-i-detey-pokinut-maydan.html
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1127128-militsiya-prizvala-zhenshhin-i-detey-pokinut-maydan.html
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97. Киев в огне и крови: 30 фотографий не для слабонервных 

http://www.kp.ru/daily/26196/3083545/ 

98. Дети убегают из дома на Евромайдан, где рискуют погибнуть! 

http://magnolia-tv.com/blog/36419-deti-ubegayut-iz-doma-na-evromaidan-gde-

riskuyut-pogibnut 

99. На баррикады «евромайдана» выводят детей. +ФОТО 

http://inpress.ua/ru/politics/25666-shokiruyuschie-foto-na-barrikady-vyvodyat-

detey-foto 

100. В Киеве из-за Майдана закрыли школы и детсады 

http://vesti.ua/kiev/38190-v-kieve-iz-za-majdana-zakryli-shkoly-i-detsady 

101. Майдан и дети – его жертвы http://itogi.ua/society/9382-2014-02-19-20-39-

30.html 

102. На акціях протесту побільшало дітей 

http://lviv24.com/home/showSingleNews.do?na_aktsiyah_protestu_pobilshalo_dit

ey&objectId=81257 

103. В одесской милиции призывают не пускать детей на акции протеста 

http://www.reporter.com.ua/news/6ewhpw/ 

104. Одесская милиция просит родителей не пускать детей на Майдан 

http://dumskaya.net/news/odesskaya-miliciya-prosit-roditelej-ne-puskat-de-

032802/ 

105. Маленькие дети принимают участие в снабжении Майдана. ФОТО 

http://uainfo.org/yandex/278931-malenkie-deti-prinimayut-uchastie-v-

snabzhenii-maydana-foto.html 

106. Дети, родители, Майдан: оставайтесь вместе 

http://gazeta.zn.ua/socium/deti-roditeli-maydan-ostavaytes-vmeste-_.html 

107. ЕвроМайдан и дети: путь в Африку, а не в Европу 

http://thekievtimes.ua/society/328355-evromajdan-i-deti-put-v-afriku-a-ne-v-

evropu.html  

108. В Мариуполе Антимайдан пришел к Ленину поговорить со сторонниками 

Майдана (Дополнено ФОТО) http://www.0629.com.ua/news/481432 

109. Омбудсмен: міліціонери били затриманих на Майдані дітей 

http://www.5.ua/ukrajina/majdan/item/370530-ombudsmen-militsionery-byly-

zatrymanykh-na-maidani-ditei 

110. За час проведення акцій протесту у Києві постраждали 15 дітей, 60 було 

затримано, - омбудсмен http://ua.112.ua/suspilstvo/za-chas-provedennya-akciy-

protestu-v-kiyevi-postrazhdalo-15-ditey-60-buli-zatrimani-ombudsmen-

27092.html 

111. Під час акцій протесту в Києві силовики поранили 15 дітей 

http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1505722 

112. 15 дітей отримали черепно-мозкові травми під час масових протестів 

http://life.pravda.com.ua/society/2014/02/26/154273/ 

113. В акціях протесту в Києві поранення отримали 15 дітей, а 60 затримані 

міліцією – омбудсмен http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3311647-v-

aktsiiakh-protestu-v-kyievi-poranennia-otrymaly-15-ditei-a-60-zatrymani-

militsiieui-ombudsmen 

114. Під час масових акцій правоохоронці затримували та били дітей 

http://health.unian.ua/country/890036-pid-chas-masovih-aktsiy-pravoohorontsi-

zatrimuvali-ta-bili-ditey.html 

http://magnolia-tv.com/blog/36419-deti-ubegayut-iz-doma-na-evromaidan-gde-riskuyut-pogibnut
http://magnolia-tv.com/blog/36419-deti-ubegayut-iz-doma-na-evromaidan-gde-riskuyut-pogibnut
http://vesti.ua/kiev/38190-v-kieve-iz-za-majdana-zakryli-shkoly-i-detsady
http://itogi.ua/society/9382-2014-02-19-20-39-30.html
http://itogi.ua/society/9382-2014-02-19-20-39-30.html
http://lviv24.com/home/showSingleNews.do?na_aktsiyah_protestu_pobilshalo_ditey&objectId=81257
http://lviv24.com/home/showSingleNews.do?na_aktsiyah_protestu_pobilshalo_ditey&objectId=81257
http://www.reporter.com.ua/news/6ewhpw/
http://dumskaya.net/news/odesskaya-miliciya-prosit-roditelej-ne-puskat-de-032802/
http://dumskaya.net/news/odesskaya-miliciya-prosit-roditelej-ne-puskat-de-032802/
http://uainfo.org/yandex/278931-malenkie-deti-prinimayut-uchastie-v-snabzhenii-maydana-foto.html
http://uainfo.org/yandex/278931-malenkie-deti-prinimayut-uchastie-v-snabzhenii-maydana-foto.html
http://gazeta.zn.ua/socium/deti-roditeli-maydan-ostavaytes-vmeste-_.html
http://thekievtimes.ua/society/328355-evromajdan-i-deti-put-v-afriku-a-ne-v-evropu.html
http://thekievtimes.ua/society/328355-evromajdan-i-deti-put-v-afriku-a-ne-v-evropu.html
http://www.0629.com.ua/news/481432
http://www.5.ua/ukrajina/majdan/item/370530-ombudsmen-militsionery-byly-zatrymanykh-na-maidani-ditei
http://www.5.ua/ukrajina/majdan/item/370530-ombudsmen-militsionery-byly-zatrymanykh-na-maidani-ditei
http://ua.112.ua/suspilstvo/za-chas-provedennya-akciy-protestu-v-kiyevi-postrazhdalo-15-ditey-60-buli-zatrimani-ombudsmen-27092.html
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http://ua.112.ua/suspilstvo/za-chas-provedennya-akciy-protestu-v-kiyevi-postrazhdalo-15-ditey-60-buli-zatrimani-ombudsmen-27092.html
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1505722
http://life.pravda.com.ua/society/2014/02/26/154273/
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3311647-v-aktsiiakh-protestu-v-kyievi-poranennia-otrymaly-15-ditei-a-60-zatrymani-militsiieui-ombudsmen
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115. Під час акцій протесту в Києві травм голови і поранення дістали 15 дітей, 

а 60 затримала міліція – омбудсмен 

http://ua.interfax.com.ua/news/general/192914.html 

116. За час акцій протесту міліція затримала понад 60 дітей, - омбудсмен  

http://gromtv.net/25823-za-chas-aktsij-protestu-militsiya-zatrimala-60-ditej-

ombudsmen 

117. Лутковська заявила, що під час протестів міліція масово затримувала і 

била дітей  http://ua.comments.ua/politics/222931-lutkovska-zayavila-shcho-pid-

chas-protestiv.html 

118. Під час акцій у Києві 15 дітей отримали травми та кульові поранення 

http://dt.ua/UKRAINE/pid-chas-akciy-u-kiyevi-15-ditey-otrimali-travmi-ta-

kulovi-poranennya-138391_.html 

119. Во время стычек в Киеве ранили 15 детей – Лутковская 

http://obozrevatel.com/crime/43175-lutkovskaya-v-dni-protestnyih-aktsij-15-

detej-byili-ranenyi-i-60-byili-zaderzhanyi-pravoohranitelyami.htm 

120. В ходе акций протеста в Киеве были ранены и травмированы 15 детей 

http://vesti.ua/kiev/39642-v-hode-akcij-protesta-v-kieve-byli-raneny-i-

travmirovany-15-detej 

121. В ходе акций протеста в Киеве травмы головы и ранения получили 15 

детей http://www.interfax.ru/world/361279 

122. За время протестов в Киеве были ранены и травмированы 15 детей 

http://www.trust.ua/news/91776-za-vremya-protestov-v-kieve-byli-raneny-i-

travmirovany-15-detej.html 

123. Дети украинских звезд фотографировались на фоне баррикад на 

Майдане http://ru.tsn.ua/glamur/deti-ukrainskih-zvezd-fotografirovalis-na-fone-

barrikad-na-maydane-351515.html 

124. Аксана Філіпішина: «Дотримання прав дитини під час надзвичайних 

ситуацій – нагальне завдання для усіх державних органів і служб» 

http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id

=3508:2014-02-28-09-41-42&catid=14:2010-12-07-14-44-26&Itemid=75 

125. У містах півдня і сходу країни – проросійські мітинги 

http://www.5.ua/component/k2/item/371182-u-mistakh-pivdnia-i-skhodu-krainy-

prorosiiski-mitynhy 

126. В Харькове госпитализированы 97 пострадавших в столкновениях возле 

ОГА http://conflict.rbc.ua/rus/v-harkove-gospitalizirovany-97-postradavshih-v-

stolknoveniyah-01032014185500  

127. В Виннице тысячи горожан осудили агрессию России по отношению к 

Украине http://www.unian.net/politics/891928-v-vinnitse-tyisyachi-gorojan-

osudili-agressiyu-rossii-po-otnosheniyu-k-ukraine.html 

128. При штурме Харьковской ОГА ранены 106 человек, один в тяжелом 

состоянии http://nbnews.com.ua/ru/news/114484/  

129. Кравчук назвал Путина "шизофреником" и заявил, что готов взяться за 

оружие http://www.facenews.ua/news/2014/191053/  

130. Россия грубо нарушает права детей Украины, осуществляя военную 

агрессию – Павленко http://www.unian.net/politics/892233-rossiya-grubo-

narushaet-prava-detey-ukrainyi-osuschestvlyaya-voennuyu-agressiyu-

pavlenko.html  

131. Мамы из Ровно написали обращение к матерям из России (фото) 

http://www.facenews.ua/multimedia/2014/191330/  
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http://obozrevatel.com/crime/43175-lutkovskaya-v-dni-protestnyih-aktsij-15-detej-byili-ranenyi-i-60-byili-zaderzhanyi-pravoohranitelyami.htm
http://obozrevatel.com/crime/43175-lutkovskaya-v-dni-protestnyih-aktsij-15-detej-byili-ranenyi-i-60-byili-zaderzhanyi-pravoohranitelyami.htm
http://vesti.ua/kiev/39642-v-hode-akcij-protesta-v-kieve-byli-raneny-i-travmirovany-15-detej
http://vesti.ua/kiev/39642-v-hode-akcij-protesta-v-kieve-byli-raneny-i-travmirovany-15-detej
http://www.interfax.ru/world/361279
http://www.trust.ua/news/91776-za-vremya-protestov-v-kieve-byli-raneny-i-travmirovany-15-detej.html
http://www.trust.ua/news/91776-za-vremya-protestov-v-kieve-byli-raneny-i-travmirovany-15-detej.html
http://ru.tsn.ua/glamur/deti-ukrainskih-zvezd-fotografirovalis-na-fone-barrikad-na-maydane-351515.html
http://ru.tsn.ua/glamur/deti-ukrainskih-zvezd-fotografirovalis-na-fone-barrikad-na-maydane-351515.html
http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3508:2014-02-28-09-41-42&catid=14:2010-12-07-14-44-26&Itemid=75
http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3508:2014-02-28-09-41-42&catid=14:2010-12-07-14-44-26&Itemid=75
http://www.5.ua/component/k2/item/371182-u-mistakh-pivdnia-i-skhodu-krainy-prorosiiski-mitynhy
http://www.5.ua/component/k2/item/371182-u-mistakh-pivdnia-i-skhodu-krainy-prorosiiski-mitynhy
http://conflict.rbc.ua/rus/v-harkove-gospitalizirovany-97-postradavshih-v-stolknoveniyah-01032014185500
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132. Діти відправили «дяді Путіну» іграшкових солдатиків 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1312769-diti-vidpravili-dyadi-putinu-

igrashkovikh-soldatikiv 

133. Дети Киева решили подарить российскому президенту игрушечных 

солдатиков http://kpravda.com/deti-kieva-reshili-podarit-rossijskomu-

prezidentu-igrushechnyx-soldatikov/ 

134. На Майдане нашли двух несовершеннолетних, об исчезновении которых 

заявили родители, — МВД 

http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?na_maydane_nashli_dvuh_nesovershen

noletnih_ob_ischeznovenii_kotorih_zayavili_roditeli__mvd&objectId=407099&la

ng=ru 

135. Діти у Дніпропетровську провели акції на захист миру та єдності України 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25291021.html 

136. Діти із Прикарпаття пишуть листи на Східну Україну та в Росію (відео) 

http://www.syaivo.fm/news/view.php?id=2360 

137. На провластный "антимайдан" свезли детей из приютов 

http://gordonua.com/news/society/Na-provlastnyy-antimaydan-svezli-detey-iz-

priyutov-Video-2668.html 
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http://censor.net.ua/resonance/260586/vozmi_deteyi_na_mayidan_eto_ih_buduschee  

 ВОЗЬМИ ДЕТЕЙ НА МАЙДАН. ЭТО ИХ БУДУЩЕЕ 

Что я оставлю своим детям? Мы-то знаем, чего стоит вся эта материальная 

мишура. Мы оставляем после себя страну, мы оставляем землю, из которой 

вышли и куда вернулись. Мы оставляем характер, волю, свое понимание, что 

есть добро и что есть зло, что есть истинное счастье. Но самое главное, почему 

нас будут вспоминать – это не наши слова и не наши надежды. Это наши 

поступки. 

Как объяснить детям весь этот адский идиотизм нашей жизни? Что если ты 

хочешь стать хорошим юристом - тебе нужны знакомые судьи, чтобы за взятку 

писать нужные решения? Что если ты хочешь стать хорошим бизнесменом - тебе 

нужны знакомые налоговые, таможенные, строительные и кто еще знает какие 

чиновники, чтобы за взятку у тебя была возможность работать? Как объяснить, 

что наше государство - это не система, которая тебе помогает и защищает, а 

воровская группировка, которая сделает все, что тебя ограбить, отжать, унизить, 

облапошить? Неужели именно такое наследство мы хотим оставить своим 

потомкам? 

Верхушка правящей власти, те, кто провалил евроинтеграцию, давно 

приобщила себя к европейским ценностям. Семьи Ахметова, Азарова, Клюева, 

десятков депутатов, постоянно проживают в Евросоюзе. Они учат своих детей в 

европейских колледжах и университетах, они хранят свои деньги в европейских 

банках, инвестируют в европейские фондовые рынки, недвижимость, отдыхают 

на европейских курортах. Они позаботились, чтобы их дети жили в странах, где 

человека защищает закон, где есть справедливый суд и власть зависима от 

общественного мнения, где аморальность и воровство чиновников карается 

мгновенным крахом карьеры, где чиновники не смеют открыто вымогать 

взятки, где полицейский может оштрафовать хоть президента, хоть короля, где 

добиться успеха может каждый, не давая взятки за «крышу», «разрешения», 

«подписи», где есть правила, которые действуют для всех. Все, кто сейчас 

пытается лицемерно объяснить несвоевременность евроинтеграции по ТВ и в 

прессе - все отдыхают в Европе, тратят в Европе, живут и хотят жить в Европе. 

Правители Украины позаботились о себе и о своем будущем. Почему же нас, 

десятки миллионов граждан Украины, у которых нет желания покидать 

родину, лишают права построить для своих детей достойное европейское 

будущее? Почему из евроинтеграции Украины устроили позорный спектакль, 

почему власти решили выбросить на свалку наш европейский шанс, который у 

нас в руках? 

Потому что Европа - это порядок и правила не только для власти, но прежде 

всего - для общества! Потому что есть в Европе и другая сторона порядка и 

процветания - это достоинство, справедливость, неравнодушие простых 

граждан. Не потому законы в ЕС исполняются, а премьер-министры ездят на 

велосипедах, что политики там какие-то особенные, неподкупные и кристально 

честные. А потому что в любой европейской стране выходят на демонстрации 

десятки и сотни тысяч людей, которые могут разорвать любой рейтинг, 

уничтожить безвозвратно любую карьеру и любую партию. В Украине мировые 

и гражданские войны, революции, репрессии, голодоморы, «черные вороны», 

тройки, заградотряды, гулаги, психушки напрочь выжгли в большинстве сердец 

достоинство и справедливость. Нас так долго заставляли бояться, чтобы выжить, 

что сейчас, когда угрозы для жизни давно нет, страх сдавливает горло и 

отнимает руки. Те, кто не идут на Майдан и майданы, те, кто плюют свысока на 
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гражданские протесты, те, кто сильно занят - они вовсе не равнодушны. Просто 

генетический и приобретенный страх перед чиновниками заставляет скептиков 

и циников как-то объясняться и оправдываться перед собой за свое бездействие. 

Всем кто боится, я адресую эти очень близкие мне слова Теодора Рузвельта: 

"Достоин уважения не тот, кто просто фиксирует события и не тот, кто их 

критикует, достоин уважения тот, кто выходит на арену, чье лицо в поту и 

крови, кто старается из всех сил, кто ошибается, промахивается да не раз, 

потому что в любом деле бывают ошибки и промахи. Достоин уважения тот, кто 

действует, совершает поступки, знает, что такое истинный энтузиазм, отдает 

себя целиком достойному делу, кто познает, если повезет прекрасное ощущение 

победы, а если проиграет, то в отчаянной борьбе. И душа его никогда не встанет 

в ряд с холодными и безразличными душами тех, кому не ведомы ни победы, ни 

поражения". 

Итак, что я оставлю своим детям? В эти выходные на Майдане я проведу для 

своих детей урок, на котором объясню, что такое быть гражданином, и какие 

поступки должен совершать гражданин. Я повешу объявление для своих 

соседей по дому тоже прийти на Майдан. Я это сделаю не ради партий и 

политиков. А потому что я хочу оставить своим детям европейское будущее. Я 

призываю всех своих друзей и читателей выйти на Майдан - там, где все 

неравнодушные начнут собираться вместе, там и начнется Европа в Украине. 

 

 
 

http://vpoltave.pl.ua/read/novost/id/200190245/Na-Jevromajjdan-u-Poltavi-de-

rozgornuli-prapori-Ukraini-ta-Jevropi-prijjshli-navit-diti  

На Євромайдан у Полтаві, де розгорнули прапори України та Європи, прийшли 

навіть діти 

На Євромайдан у Полтаві прийшли не лише дорослі, які турбуються про своє 

майбутнє, а й діти! 

Учора в нашому місті відбувся Євромайдан по-полтавськи. Полтава, 

підтримуючи курс на євроінтеграцію, паралельно із такими містами як Івано-

http://vpoltave.pl.ua/read/novost/id/200190245/Na-Jevromajjdan-u-Poltavi-de-rozgornuli-prapori-Ukraini-ta-Jevropi-prijjshli-navit-diti
http://vpoltave.pl.ua/read/novost/id/200190245/Na-Jevromajjdan-u-Poltavi-de-rozgornuli-prapori-Ukraini-ta-Jevropi-prijjshli-navit-diti
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Франківськ, Вінниця, Київ, Ужгород, Донецьк, Луцьк, Львів, зібрала свій 

Євромайдан. 

Близько двохсот жителів нашого міста прийшли під стіни 

облдержадміністрації, аби показати, щоб їм небайдужа доля українського 

народу та України. Із закликами «Полтавщина - це Європа», «Ні «Тайожному 

Союзу», «Ми – молоді європейці» Полтавщина підтримує Євромайдан і 

висловлює невдоволення щодо призупинення переговорів України з ЄС про 

інтеграційні процеси. 

 

 
 

http://lelekanews.blogspot.com/2013/11/blog-post_5276.html 

Євромайдан: діти на Європейській площі (фоторепортаж) 
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http://zik.ua/ua/news/2013/11/25/lvivska_akademichna_gimnaziya_do_aktsii_protes

tu_sogodni_doluchylas_poosoblyvomu_442197  

Львівська академічна гімназія до акції протесту долучилась по-особливому 

Євромайдан був сьогодні на шкільному подвір’ї. Львівська академічна гімназія 

до акції протесту сьогодні долучилась по-особливому. Бо головні організатори і 

мітингувальники – діти. 

Про це повідомили журналісти перших західноукраїнських новин «Огляд дня» 

телеканалу ZIK. 

Накипіло не лише в дорослих, а й у дітей. Вони вже чітко знають як це – жити 

по-європейськи. 

«Хочемо нормальних доріг, нормальних лікарів, щоб будували будинки вчасно, 

щоб грошей не крали на будівництві», – розповіла школярка Дарина. 

«Хочу в Євросоюз, тому що хочу нормальне навчання за кордоном», – розповіла 

школярка Настя. 

Вчителі до акції не причетні, бо організували її десяти- і шестикласники. 

«Діти самостійно вчора в інтернет-мережі повідомили про те, що вони 

збираються йти на мітинг, підтримати входження України до Євросоюзу. 

Звичайно, що ми не могли не підтримати самоврядування учнів», – зазначила 

вчитель історії Львівської академічної гімназії Ольга Мацуська. 

Підтримати молоде покоління прийшов і представник студентства, пишається 

такими наступниками, але радить, щоб на майдан не виходили, а були 

активними у соціальних мережах, у розмовах вдома та з друзями. 

«Дуже добре, що росте така активна молодь. Їм не байдуже їхнє майбутнє, що це 

росте наша зміна. Тому що в майбутньому вони стануть студентами, будуть 

завжди відстоювати свої права, адже як відомо, якщо студент не відстоїть своє 

право сам, то його права ніхто не буде відстоювати», – прокоментував 

представник студентства м. Львова Андрій Олійник. 

Попри заборони вчителів і старших колег, школярі зупинятись не збираються. 

Бо все ще вірять чи може уже впевнені – що їхнє слово має вагу! 

«Зупинятись в будь-якому випадку не варто. Далі залежить вже, як будуть 

розвиватися події. Будемо стежити за новинами. Не виключено, що підемо на 

львівський Євромайдан», – розповіла організатор акції Наталя. 

 

http://zik.ua/ua/news/2013/11/25/lvivska_akademichna_gimnaziya_do_aktsii_protestu_sogodni_doluchylas_poosoblyvomu_442197
http://zik.ua/ua/news/2013/11/25/lvivska_akademichna_gimnaziya_do_aktsii_protestu_sogodni_doluchylas_poosoblyvomu_442197
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http://nbnews.com.ua/ru/news/106216/  

За два дня Евромайдана в Киеве за медпомощью обратились 44 митингующих 

Во время проведения массовых акций протеста в Киеве 24-25 ноября за 

медицинской помощью обратились 44 митингующих. Об этом НБН сообщили в 

пресс-службе Киевской городской государственной администрации.  

В воскресенье, 24 ноября, к врачам «скорой», которые дежурили в местах 

проведения митингов, обратились 16 человек, из них двое были 

госпитализированы. 25 ноября за медицинской помощью обратились 28 

участников акций, четверых из них отправили в больницу. 

«Причинами госпитализации стали: инсульт, гипертонические кризы, ОРВИ, 

инфекционные кишечные расстройства и судорожные состояния. Кроме того, 

врачи констатируют рост количества обращений по поводу респираторных 

заболеваний участников митинга», – заявили в КГГА. 

В связи с этим врачи предупредили митингующих, что в местах большого 

скопления людей повышается риск передачи вирусов. Поэтому медики советуют 

придерживаться советов по профилактике ОРВИ и не приводить на митинги 

несовершеннолетних. 

В КГГА сообщили, что в местах проведения митингов развернуты пункты 

временного базирования бригад скорой помощи, которые работают в 

круглосуточном режиме. Помощь участникам акций в Киеве предоставляется 

независимо от места проживания и регистрации. 

Как сообщал НБН, 21 ноября Кабинет министров на своем заседании принял 

распоряжение приостановить процесс подготовки Украины к подписанию 

Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Кроме того, Верховная Рада на 

прошлой неделе не приняла все необходимые для подписания Соглашения 

законопроекты. 

После этого в многих городах Украины начались массовые митинги в 

поддержку евроинтеграции. На митинг в Киеве 24 ноября собралось более 100 

тыс. человек. В ночь на 25 ноября милиция попыталась разогнать митинги в 

центре Киева. 

Утром 25 ноября произошли стычки митингующих, которые выставили блок-

пикет возле Кабмина, с «Беркутом». Драка активистов с «Беркутом» также 

произошла вечером на Европейской площади. 

Следите за свежими новостями НБН на Facebook.  

 

 

http://nbnews.com.ua/ru/news/106216/
http://nbnews.com.ua/ru/news/105879/
http://nbnews.com.ua/ru/news/105879/
http://nbnews.com.ua/ru/news/105879/
http://nbnews.com.ua/ru/news/106071/
http://nbnews.com.ua/ru/news/106071/
http://nbnews.com.ua/ru/news/106071/
http://nbnews.com.ua/ru/news/106110/
http://nbnews.com.ua/ru/news/106110/
http://nbnews.com.ua/ru/news/106110/
http://nbnews.com.ua/ru/news/106118/
http://nbnews.com.ua/ru/news/106181/
http://www.facebook.com/nbnewscomua
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http://poglyad.te.ua/rehiony/u-buchachi-na-evromajdan-vyjshly-navit-dity-foto/ 

У Бучачі на Євромайдан вийшли навіть діти (фото) 

Бучач теж сьогодні мітингував. Євромайдан був навпроти РДА. Пише Олег 

Скожець в мережі Вконтакте. 

―На скільки ми бачимо навіть школярики хочуть у ЄС, тому я думаю нам всім 

варто докласти до цього спільні зусилля. Пропоную завтра об 11:00 зібратись 

біля РДА і показати,що ми не сліпі котята якими можна маніпулювати . Доречі 

усім бажено мати Українську символіку .P.S. На мітингу не місце пропаганді тої 

чи іншої партії ми збираємось виключно задля підписання асоціації з ЄС. 

Щиро дякую за увагу і чекаємо на вас в зазначеному місці!!! 

Слава Україні!!!!!‖ 

\

 
 

http://www.pohlyad.com/news/n/29991 

На Євромайдан у Львові хочуть потрапити діти 

На львівський Євромайдан хочуть потрапити школярі та ліцеїсти. Організатори 

просять узгоджувати присутність неповнолітніх з батьками. 

"До нас періодично звертаються учні шкіл, ліцеїв та коледжів, які також хочуть 

брати участь у Євромайдані та нарікають на адміністрацію, що їх не відпускає.  

Діючи відповідно до українських законів, Євромайдан Львів не може брати на 

себе відповідальність за неповнолітніх.  

Тому просимо всіх школярів, ліцеїстів та неповнолітніх студентів узгоджувати 

свою присутність на майдані з батьками та опікунами", - таку інформацію 

опубліковано на сторінці Євромайдану у Львові.  

 

http://poglyad.te.ua/rehiony/u-buchachi-na-evromajdan-vyjshly-navit-dity-foto/
http://vk.com/saftar15
http://vk.com/saftar15
http://vk.com/saftar15
http://www.pohlyad.com/news/n/29991
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http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2013/11/27/109891 

Три десятки батьків з дітьми в колясках влаштували Євромайдан у Львові  

Близько 30 молодих матерів і батьків з дітьми у візочках пікетують Львівську 

обласну державну адміністрацію, вимагаючи від влади підписати угоду про 

асоціацію з Європейським Союзом. 

Вони скандують: "Карапузи йдуть в ЄС!" і "Ми йдемо в Європу!" 

Коляски прикрашені прапорами України та ЄС. 

Діти тримають у руках прапори ЄС і плакати: "Митний Союз - какашка", "Ми 

хочемо в Діснейленд", "Європа - це закриті люки". 

Перед цим батьки з дітьми провели марш від міської ради до обладміністрації. 

Вони просять голову обладміністрації Олега Сало передати лист президенту 

Віктору Януковичу, в якому викладені їх євроінтеграційні вимоги. 

У той час як батьки проводили ходу, діти гриміли брязкальцями й скандували: 

"Європа". 

Хода почалася о 11:00, а пікетування обладміністрації - з 11:30. 

Конфліктів не виникає. 

Як повідомлялося, близько 20 тис. людей мітингували вчора на проспекті 

Свободи у Львові на підтримку євроінтеграції України. 

http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2013/11/27/109891
http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2013/11/27/109889
http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2013/11/26/109831
http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2013/11/26/109831
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http://ipress.ua/news/mytnyy_soyuz__kakashka_dity_u_lvovi_tezh_hochut_v_yes_34

023.html  

"Митний союз - какашка": діти у Львові теж хочуть в ЄС 

Найменшим учасникам акції виповнилось тільки 4 місяці 

Більше 30 сімей з дітьми влаштували у Львові в середу акцію "Карапузи йдуть 

в Європу". 

Дорослі і діти зібралися біля будівлі Львівської міськради. Мами і тата 

великому аркуші ватману від імені дітей написали символічний лист 

президенту України Віктору Януковичу, в якому вони пояснили, чому хочуть 

жити в Європі і для чого потрібно підписати Угоду про асоціацію з ЄС, 

повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

Наймолодшим дітям виповнилось лише чотири місяці. 

Учасники акції підписали цього листа, а діти замість підпису прикладали руку 

до ватману і батьки ї обводили їх фломастерами та ручками. 

"У цьому листі ми пояснюємо, що для нас означає жити в Європі. Це безпечні 

дороги, закриті люки, пандуси для колясок, це можливість вільно пересуватися 

європейськими країнами і без перешкод отримати освіту в країнах ЄС. Адже 

якщо придивитися, то наші чиновники і багаті люди відправляють своїх дітей 

на навчання саме до Європи, самі їздять туди відпочивати, у них там бізнес, а 

нам такої можливості вони, чомусь, дати не хочуть ", - сказала журналістам 

учасниця акції, яка прийшла зі своїм сином. 

Після того, як написали лист учасники акції пішли до будівлі Львівської 

облдержадміністрації, скандуючи " Карапузи йдуть в Європу!". 

Двоє дітей несли імпровізовані транспаранти "Ми хочемо в Діснейленд!" і 

"Митний союз - какашка!", дорослі несли плакат: " Європа - це закриті люки ". 

Ініціатори акції вирішили передати лист співробітникам ОДА, щоб ті 

переадресували його Президентові. 

http://ipress.ua/news/mytnyy_soyuz__kakashka_dity_u_lvovi_tezh_hochut_v_yes_34023.html
http://ipress.ua/news/mytnyy_soyuz__kakashka_dity_u_lvovi_tezh_hochut_v_yes_34023.html
http://ipress.ua/go/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS51YS91cmw/c2E9dCZhbXA7cmN0PWomYW1wO3E9JmFtcDtlc3JjPXMmYW1wO3NvdXJjZT13ZWImYW1wO2NkPTEmYW1wO2NhZD1yamEmYW1wO3ZlZD0wQ0RvUUZqQUEmYW1wO3VybD1odHRwJTNBJTJGJTJGaXByZXNzLnVhJTJGbmV3cyUyRm5hX2Zhc2FkaV9sdml2c2tvaV9yYXR1c2hpX3phbWF5b3Jpdl9wcmFwb3JfeWV2cm9zb3l1enVfMzMzMTYuaHRtbCZhbXA7ZWk9bnQ2VlVyR2xGOGpSdFFiZnNZRGdCQSZhbXA7dXNnPUFGUWpDTkhQVlRYbS1uaGJ6d3poSzFDeFMwSHlLd3dTZHcmYW1wO3NpZzI9NW1nRUNFVUxQS2xMcU53elQyaGlOQSZhbXA7YnZtPWJ2LjU3MTU1NDY5LGQuYkdF
http://interfax.com.ua/
http://ipress.ua/go/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS51YS91cmw/c2E9dCZhbXA7cmN0PWomYW1wO3E9JmFtcDtlc3JjPXMmYW1wO3NvdXJjZT13ZWImYW1wO2NkPTEmYW1wO2NhZD1yamEmYW1wO3ZlZD0wQ0N3UUZqQUEmYW1wO3VybD1odHRwJTNBJTJGJTJGaXByZXNzLnVhJTJGbmV3cyUyRmdlcm1hbmtvbXVuaXN0YW1fdnlfc2FtaV9ob2NoZXRlX3poeXR5X3ZfeWV2cm9waV9kaXRleV90YW1fdmNoeXRlX2FfbHl1ZGV5X3ZpZHByYXZseWFpZXRlX3ZfbXNfMjkzOTEuaHRtbCZhbXA7ZWk9Zjk2VlVweThBNG5YdFFhZ3NvSElCdyZhbXA7dXNnPUFGUWpDTkdtTWZQTGNSdzRjWFlxcU9ZWlh3MExZTEhuWncmYW1wO3NpZzI9X1J5NnNwakZWMnB2U2N2aGFENUp0QSZhbXA7YnZtPWJ2LjU3MTU1NDY5LGQuYkdF
http://ipress.ua/articles/plan_putyna_34006.html
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http://www.unn.com.ua/uk/news/1277058-u-lvovi-molodi-batki-iz-ditlakhami-

stvorili-vlasniy-yevromaydan  

У Львові батьки з малюками створили власний Євромайдан 

Вранці близько 10:30 у Львові під стінами міської ради зібрались матусі та 

татусі зі своїми дітлахами, аби показати, що вони хочуть європейського 

майбутнього для нащадків. Загалом зібралось майже 50 учасників. Про це 

розповідає кореспондент УНН. 

Про акцію вони домовились у соціальних мережах. Серед маленьких учасників 

Євромайдану – діти віком від 4 місяців до 6 років. Батьки написали спільний 

лист-звернення до президента Януковича, з проханням підписати Угоду про 

Асоціацію з ЄС. Таким чином наголосивши, що хочуть кращого майбутнього для 

їхньої малечі, аби діти жили у країні з європейськими цінностями, безпекою, 

чистотою та комфортом. 

Нагадаємо, в Києві та інших містах України тривають акцї протесту під 

загальною назвою "Євромайдан", що були спровоковані рішенням Кабміну про 

призупинення підготовки до підписання Угоди про Асоціацію з ЄС. 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1277058-u-lvovi-molodi-batki-iz-ditlakhami-stvorili-vlasniy-yevromaydan
http://www.unn.com.ua/uk/news/1277058-u-lvovi-molodi-batki-iz-ditlakhami-stvorili-vlasniy-yevromaydan
http://www.unn.com.ua/
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http://kyiv.comments.ua/news/2013/11/28/154021.html 

Влада слідкуватиме за педагогами, які відпускають дітей на Євромайдан 

(ДОКУМЕНТ) 

Чиновники попередили керівництво київських навчальних закладів про 

відповідальність у випадку, якщо учні втечуть з уроків на Євромайдан у Києві 

У розісланому листі керівникам шкіл і вишів від Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту КМДА кажуть, що «залучення учнів і студентів до участі в 

політичних акціях під час навчального процесу не допускається», пише «ГК». 

«У зв´язку з поширенням у соціальних мережах звернень до учнів шкіл, 

студентів та педагогічної громадськості щодо участі в різних політичних акціях, 

нагадуємо, що відповідно до п.1 , 2 ст. 8 Закону України «Про освіту», 

навчально-виховний процес є вільним від втручання політичних партій, 

громадських і релігійних організацій. У зв´язку з цим, залучення учнів та 

студентів до участі в політичних акціях під час навчального процесу не 

допускається», - сказано в документі. 

У листі, підписаному в.о. директора Департаменту Вікторією Челомбітько, 

також повідомляється, що керівники столичних навчальних закладів будуть 

нести персональну відповідальність за зрив навчально-виховного процесу та 

будь-яких інших форм відволікання учнів від занять. 

Як повідомляли «Коментарі», сьогодні вранці на Євромайдані в Києві активісти 

озвучили список вишів, які не пускають студентів на страйк. Серед них 

Національний медичний університет ім. Богомольця, Київська музична 

академія ім. Петра Чайковського та Київський національний університет 

будівництва й архітектури. 

Водночас, на Майдані Незалежності в Києві продовжують мітингувати студенти 

низки столичних вишів з вимогою підписати Угоду про асоціацію з ЄС. 

Зокрема, у страйку беруть участь студенти Києво-Могилянської академії, 

Національного медичного університету ім. О. Богомольця та ін. Вчора близько 

15 тисяч студентів з 12 університетів вийшли з Майдану Незалежності до 

http://kyiv.comments.ua/news/2013/11/28/154021.html
http://www.gorodkiev.com.ua/index.php?newsid=35269
http://ua.comments.ua/go/?270
http://comments.ua/politics/438590-evromaydane-oglasili-spisok-pozornih.html
http://comments.ua/politics/438590-evromaydane-oglasili-spisok-pozornih.html
http://comments.ua/politics/438590-evromaydane-oglasili-spisok-pozornih.html
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Адміністрації Президента Віктора Януковича, щоб передати йому послання від 

мітингувальників. 

Нагадаємо, 21 листопада після провальної сесії Верховної Ради України та 

розпорядження Кабміну про призупинення процесу підготовки до укладення 

Угоди про асоціацію з ЄС кияни вийшли на Євромайдан підтримати 

євроінтеграцію України. 

 

 
 

http://vsim.ua/Novyny-Hmelnytskogo/ua-i-svit/hmelnickij-yevromajdan-krik-dushi-

pensioneriv-studentiv-ta-ditej-10303971.html  

Хмельницький Євромайдан – крик душі пенсіонерів, студентів та дітей (відео) 

80-річні бабусі та дев’ятимісячний малюк, студенти та підприємці - усі хочуть, 

щоб їхні зусилля не пропали даремно. Люди зібралися на майдані, щоб заявити 

про те, що вони втомилися виживати за копійки10. 

Близько 17:00, 28 листопада, на майдані Незалежності було більше 20 

хмельничан,  проте  вже за годину більше сотні людей дружньо співали гімн 

України3.   

 «Час регіонів» на майдані  

На майдані жодної політичної символіки від опозиційних сил не було, проте 

перед початком страйку, неподалік страйкуючих, регіонали розповсюджували 

 газету «Час регіонів». 

-Візьміть декілька газеток, - вибігла із партійного намету невисока жіночка у 

капюшоні. – Роздасте своїм друзям та близьким.   

Політичний намет «виріс» на алеї після обіду, скільки екземплярів  встигли 

роздати хмельничанам до вечора – невідомо. 

Писали про мрії   

Координатори акції довго не могли налаштувати апаратуру, стовпчик 

термометру опускався нижче і нижче, а людей на майдані ставало все більше і 

більше.   

Серед присутніх розповсюджували пусті аркуші А4, щоб люди могли пояснити 

своє бажання бути європейцем. 

http://comments.ua/politics/437369-azarov-ostanovil-protsess-evrointegratsii.html
http://comments.ua/politics/437369-azarov-ostanovil-protsess-evrointegratsii.html
http://vsim.ua/Novyny-Hmelnytskogo/ua-i-svit/hmelnickij-yevromajdan-krik-dushi-pensioneriv-studentiv-ta-ditej-10303971.html
http://vsim.ua/Novyny-Hmelnytskogo/ua-i-svit/hmelnickij-yevromajdan-krik-dushi-pensioneriv-studentiv-ta-ditej-10303971.html
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-Сьогодні останній день, коли буде вирішено чи підпишуть Угоду, чи ні, тому 

людям потрібно вирішити для себе чому вони хочуть в ЄС, - каже активістка 

 Інна Корсун. 

Кольоровими маркерами замерзлими пальцями хмельничани писали про мрію 

жити у кращій державі, про знищення корупції та щасливе майбутнє. 

Молодь хотіла безкоштовної медицини та доступної освіти, старше покоління - 

кращого майбутнього для своїх дітей. 

Хочуть жити в Україні 

Людям обридло мовчати, тому багато присутність вирішили виступити перед 

публікою із промовою. 

Журналісти газети «ВСІМ» поспілкувалися із страйкуючими та дізналися їхню 

позицію. В усіх  промовах та коментарях ініціаторів і учасників чітко 

прослідковуються наступне: 

- люди впевнені, що підписання Угоди про асоціацію із ЄС - перший  крок у 

євроінтеграційному процесі; 

- люди хочуть жити в Україні, яка має стати частиною Європи; 

- люди готові виходити на майдан щодня поки Україна не стане демократичною 

і правовою країною; 

- люди не довіряють політикам. 

-Я працював в Європі. Там нема ніяких рабів, там з повагою відносяться до всіх 

робітників. Там держава для людей. А ми для держави бидло, над яким можна 

знущатися. Самі знаєте як раніше жило старше покоління і як зараз вони 

доживають. Це не життя – це доживання. Ми не хочемо, щоб наші діти так 

жили.  Наша влада хоче тільки жити і красти… Страшилки про Європу 

неправдиві. Неправда, що там одні геї та лесбіянки. Там такі самі люди,  - каже 

хмельничанин Володимир Францович. 

- Я прийшла на майдан, але до того я була на поминках. Ми похоронили 

молоду дівчину 21-річну, яка захворіла на лейкемію. Її рідні ходили до Ядухи і 

просили 175 тисяч євро на операцію. Ви думаєте Ядуха дав? Він закрився в 

кабінеті і наказав секретарші сказати, що його нема…Владі не потрібні наші 

проблеми. Ця влада як паразити на нашому тілі, вони не налаштовані на те, 

щоб допомогти, а налаштовані на те, щоб вкрасти для себе. Тому давайте 

гуртуватися, адже народ повинен вирішувати як нам далі жити і куди йти. 

Нехай нам Бог допоможе жити і йти далі. Ми не живемо, ми існуємо, - каже 

вчителька Галина Степанівна. 

-Треба шанувати свою територію і свої традиції. Давайте їздити по правилам і 

переходити дорогу на пішохідних переходах. Я хочу у Європу, бо мене хвилює 

питання освіти.  Мої друзі у Польщі не розуміють як можна платити гроші за 

заліки… Треба підтримати Європу у себе в голові і бути свідомим 

громадянином, каже студентка Анастасія.   

Хмельничанка Поліна із дев’ятимісячним сином Владиславом вже втретє 

прийшла на майдан. 

-Я закінчила університет і я не маю де працювати. Мій чоловік державний 

службовець, він отримує всього 2000 гривень. В Україні сім’я не має за що жити, 

тому люди починають рахувати копійки, щоб існувати. Я хочу жити у кращій 

країні не так для себе, як для своєї дитини. Я повинна бути впевнена у тому, що 

мій син буде мати хорошу стабільну роботу.  Я не хочу жити в іншій країні,  я 

хочу жити в Україні та знати, що вона найкраща. 
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Натовп до восьмої години мерзнув на площі. Люди пили гарячий чай та 

слухали вірші молодих поетес. 

 

 
 

http://www.unian.net/politics/857519-na-miting-partii-regionov-na-evropeyskoy-

ploschadi-priveli-detey-foto.html  

На митинг Партии регионов на Европейской площади привели детей (фото, 

видео) 

На Европейскую площадь в Киеве пришли организованные группы детей, 

которые принимают участие в митинге Партии регионов ―Построим Европу в 

Украине‖. 

Как передает корреспондент УНИАН, детям, которые пришли с улицы 

Трехсвятительской, на вид 13-15 лет, почти все они держат флаги с партийной и 

национальной символикой.  

На вопрос, кто они и откуда приехали, дети отвечали, что они - киевляне и 

учатся на 3-м курсе университета. Только одна девочка призналась в том, что 

она школьница, учится в 9-м классе, а на митинг пришла, чтобы прогулять 

школу. 

На Европейской площади их несколько десятков. Дети стоят группами по 

десять человек справа от сцены на Европейской площади. 

http://www.unian.net/politics/857519-na-miting-partii-regionov-na-evropeyskoy-ploschadi-priveli-detey-foto.html
http://www.unian.net/politics/857519-na-miting-partii-regionov-na-evropeyskoy-ploschadi-priveli-detey-foto.html
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http://www.unn.com.ua/ru/news/1278338-sered-postrazhdalikh-na-yevromaydani-

bagato-nepovnolitnikh-aktivisti 

Среди пострадавших на Евромайдане много несовершеннолетних - активисты 

Митингующие с Евромайдана, которые сейчас устроили на территории 

Михайловского собора пункт юридической помощи, отмечают, что среди 

пострадавших на Евромайдане много несовершеннолетних, передает 

корреспондент УНН. 

Сейчас активисты пишут заявления в прокуратуру относительно их избиения 

ночью работниками милиции. 

 
 

http://www.unn.com.ua/ru/news/1278338-sered-postrazhdalikh-na-yevromaydani-bagato-nepovnolitnikh-aktivisti
http://www.unn.com.ua/ru/news/1278338-sered-postrazhdalikh-na-yevromaydani-bagato-nepovnolitnikh-aktivisti
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http://www.unn.com.ua/ru/news/1278348-bilshe-500-aktivistiv-zibralis-na-

mikhaylivskiy-ploschi-v-kiyevi  

Более 500 активистов собрались на Михайловской площади в Киеве 

Более 500 активистов собрались в Михайловском монастыре и площади перед 

ним, передает корреспондент УНН. 

Сейчас активисты пытаются разработать будущий план действий. 

Как сообщал корреспондент, митингующие Евромайдана, которые сейчас 

находятся на территории Михайловского собора, пишут заявления в 

прокуратуру относительно их избиения ночью работниками милиции. 

Сейчас все пострадавшие подходят к юрпункту, который сейчас организован на 

территории собора, и заполняют заявления об избиении в прокуратуру. Среди 

пострадавших, как сообщили активисты, есть и много несовершеннолетних 

молодых людей. 

 

 
 

http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?zhinok_ta_ditey_zaklikali_na_nich_pokin

uti_yevromaydan_u_lvovi&objectId=1298318  

Жінок та дітей закликали на ніч покинути Євромайдан у Львові 

Ведучі львівського Євромайдану закликали дітей та жінок не залишатися на 

ніч на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку. 

Про це було оголошено зі сцени Євромайдану у Львові. 

Очевидно, що організатори львівського майдану все ще остерігаються штурму 

за київським кривавим сценарієм, чи будь-яких провокацій. 

Водночас, як вже повідомляв ZAXID.NET, начальник ГУ МВС у Львівській 

області Олександр Рудяк запевняє, що до Львова не викликали додаткових сил 

спецпідрозділу «Беркут» і обіцяє, що у акція протесту пройде без жодних 

ексцесів з боку правоохоронців. 

Віталій Кличко, котрий увечері спеціально прибув до Львова, у своєму виступі 

закликав львів’ян вирушати на Київ – підтримати заплановану на завтра акцію 

протесту українців. 

http://www.unn.com.ua/ru/news/1278348-bilshe-500-aktivistiv-zibralis-na-mikhaylivskiy-ploschi-v-kiyevi
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http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?pid_chas_napadu_na_yevromaydan_buli_n

avit_diti__ruslana&objectId=387738 

Під час нападу на Євромайдан були навіть діти, - Руслана 

Як відомо, сьогодні вранці "Ягуар" оточив Майдан, "беркутівці" розпочали 

розгін після 4 ранку, коли тут було кілька сотень людей. "Беркут" бив людей 

кийками, повалював на землю, заламував руки, люди втікали і ховалися у 

подвір'ях будинків.  

Мітингарі збираються на Михайлівській площі. Десятки побитих людей 

зачинились у дворі Михайлівського монастиря ще під ранок, коли тікали від 

людей у формі "Беркуту". 

 
 

 

http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?pid_chas_napadu_na_yevromaydan_buli_navit_diti__ruslana&objectId=387738
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?pid_chas_napadu_na_yevromaydan_buli_navit_diti__ruslana&objectId=387738
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?pobiti_militsiyeyu_lyudi_zbirayutsya_na_mihaylivskiy_ploshhi&objectId=387707
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?pobiti_militsiyeyu_lyudi_zbirayutsya_na_mihaylivskiy_ploshhi&objectId=387707
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?pobiti_militsiyeyu_lyudi_zbirayutsya_na_mihaylivskiy_ploshhi&objectId=387707
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http://blogs.korrespondent.net/journalists/blog/rak91/a126142 

Янукович, де наші діти? 

Якщо хтось, можливо, вважає, що Майдан для українців, це лише чисто 

географічне позначення на мапі, той не усвідомив глибинної душі нашого 

народу. Позаяк це, знаєте, як Ейфелева вежа для Парижа, як афінська Агора - 

місце для зустрічей і висловлювань часів Сократа. І святість цієї території 

вросла в серця та душі мільйонів людей. Адже ще 1990 року, за часів СРСР, тут, 

на шліфованому граніті пройшли перші акції протестів студентів, які призвели 

до повалення маріонеткового уряду Віталія Масола. Різні часи після цього були. 

Але ніхто не наважився забруднити це місце кров'ю громадян України. 

Минулої ночі режим Януковича зазіхнув на святе - честь і дух українського 

Майдану. Інтернет забитий відеосюжетами протиправної атаки спецпідрозділу 

"Беркут" на мирних громадян, в кого міцні нерви - загляньте до YouTube. Але 

тут важливо, як мені здається, ось що. Камери відеоспостереження, розташовані 

на відстані більше чотирьохсот метрів від головної площі столиці зафіксували, 

як одягнені в амуніцію "космонавти", люди в шоломах і з гумовими кийками в 

руках ганялися за людьми, а поваливши на землю, нелюди жорстоко били їх 

лежачих - по голові, по тулубу, по ногах. Як і на Майдані, на вулицях Києва 

розпалені бійнею міліціонери, репетували: "Хочеш в Європу - отримуй ..." 

За деякими даними спецпідрозділи карателів були завезені зі східних і 

південних областей України. Тому, що місцевий, київський "Беркут" начебто не 

настільки бузувірський. Буцімто аборигенні хлопці звикли до свободи Майдану, 

його духу. А ось імпортна садистська звірина сповна передала ненависть 

"гаранта Конституції" до тих, хто ось вже тиждень скандує: "зека на нари!" 

Хоча, підкреслю, ще кілька днів тому В. Янукович передав через свої канали 

комунікації, мовляв, він аплодує Майдану ... 

Таке ось показне лицемірство. Збираючись до Вільнюса, плескав у долоні, а 

потім зацькував людей собаками. І це не метафора. У лавах "Беркута " на 

Майдані, до речі, були і міліцейські вівчарки... Їх кинули на молодь, переважно 

студентів, які вночі несли вахту на головній площі столиці. Кров’ю залили 

останнього осіннього досвітку гаряче серце нашої столиці… Янукович усім 

доказав, що він понад усе ненавидить тих, котрих, якщо ви не забули, з трибуни 

публічно називав "козлами". Звичайно ж, киян, насамперед… 

Ховаючись від переслідувачів, кілька сот людей із Майдану, під проводом 

відомої співачки, переможниці міжнародного конкурсу "Євробачення"-2004 

Руслани Лижичко сховалися за півкілометра від площі Незалежності, у 

Михайлівському соборі. Так колись, у часи Другої світової війни, українці 

шукали захист у святих місцях від фашистів. 

Сховавшись у соборі, люди почали барикадувати вхід. І, виявляється, зовсім 

недаремно. Незабаром сюди автобусами прибув підрозділ "космонавтів" із 

кийками. Однак ламати вхід до собору нелюди все таки не наважилися. Кілька 

годин чекали, коли протестанти висунуться з святої обителі. Ченці обігріли 

людей, напоїли чаєм. А коли на поклик побитих учасників Майдану стали 

приїжджати кияни, народні депутати, озвірілі менти поїхали з-під собору... 

Так діють лише пірати, головорізи. А з гангстерами потрібно також вестися по-

бандитськи. Тому, коли впаде режим Януковича, треба всіх душогубів у формі 

поставити перед народним судом. Досить прощати нелюдам, тому що звірства 

не закінчаться ніколи.  

Співачка Руслана була для всіх студентів Хрещатика немовби матір'ю Терезою. 

Вона вісім ночей провела у самому вирі подій, і тепер практично як могла 

http://blogs.korrespondent.net/journalists/blog/rak91/a126142
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рятувала понівечених "космонавтами" юнаків і дівчат, збираючи їх по центру 

столиці після несподіваного нічного розгрому Майдану, звозила до 

Михайлівського собору. Омивала рани.  

Виступаючи нині надвечір на велелюдному мітингу на Михайлівській площі, зі 

слізьми на очах  Руслана розповідала про бандитів у міліцейській формі, які 

лупцювали кийками, шматували дітей-студентів, котрі спали на Хрещатику, 

які грали на гітарах, співали пісень…  Р. Лижичко зачитала прізвищa трьох 

студентів, яких вона не може розшукати, не знає, що відповісти їх батькам... 

А ось список людей, яких не можуть знайти після розгону Майдану. 

Янукович, де наші діти? 

 

 
 

http://www.newsru.ua/ukraine/01dec2013/chernivtsi.html  

У містах України долучаються до всеукраїнської акції протесту 

На Центральній площі Чернівців о 12.00 в неділю, 1 грудня, розпочався мітинг 

прихильників опозиційних сил, в якому бере участь, за попередніми даними, 

близько 4-5 тисяч осіб.  

Як передає кореспондент УНІАН, люди продовжують приходити на площу.  

На вулицях Головній та Університетської, які прилягають до Центральної 

площі, легкові автомобілі постійно подають звукові сигнали на знак 

солідарності з мітингувальниками. На багатьох автомобілях прикріплені жовто-

блакитні прапори.  

Біля пам'ятника Шевченку 10-15-річні діти тримають прапори України та 

Європейського Союзу, а також плакати з написами: "Януковича - на йолку!" , 

"Владу-геть!", "Ми - за Євросоюз!", "Дайте нам нормальне майбутнє!". На площі 

не видно партійних прапорів.  

У мітингу беруть участь депутати з опозиційних фракцій рад різних рівнів 

Чернівецької області.  

Промовці закликають до безстрокової акції до "повного повалення режиму 

Януковича-Азарова".  

http://zadonbass.org/news/hot/message_73363
http://www.newsru.ua/ukraine/01dec2013/chernivtsi.html
http://www.unian.net/
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Напередодні акції протесту, яка триває на Центральній площі, редакції низки 

місцевих ЗМІ видавали спецвипуски під назвою "Революція" і поширили їх як 

листівки і публікували в інтернет-виданнях.  

Нагадаємо, о 4:00 30 листопада влада грубою силою розігнала мирний мітинг 

студентів. Бійці спецпідрозділу "Беркут" почали витісняти з Майдану 

Незалежності активістів, які залишалися на мітингу на підтримку 

євроінтеграції країни. За інформацією очевидців, "Беркут" бив кийками всіх без 

розбору - молодих людей, дівчат. Били ногами, тягли по землі.  

35 учасників акції на захист євроінтеграції були затримані міліцією , 7 осіб 

госпіталізовано. Пізніше всіх затриманих відпустили .  

30 листопада опозиція оголосила загальнонаціональний страйк і закликала 

приєднатися 1 грудня о 12:00 до загальнонаціональної акції протесту проти 

політичного режиму президента Віктора Януковича. Головна вимога людей 

після силового розгону демонстрантів на Майдані - негайна відставка 

президента.  

Восьмитисячний мітинг у Луцьку скандує: "Ганьба "Беркуту"!" 

У Луцьку на акцію громадянської непокори зібралося більше 8000 осіб. Як 

передає кореспондент УНІАН, вони тримають прапори партій "УДАР", 

"Свобода" і "Батьківщина". Також багато людей з національними прапорами та 

червоно-чорними. До присутніх звертаються представники опозиції, які 

закликають Волинь залишатися на площі до завтрашнього дня. Люди 

скандують: "Ганьба "Беркуту","Ганьба ДАІ", "Ганьба волинським депутатам у 

Верховній Раді", які тільки зараз почали висловлювати свою думку з приводу 

подій.  

Крім того, на ялинках, які прикрашають до Нового року, лежить великий 

транспарант, на якому червоною фарбою по білому написано: "Кров пролита. 

Час діяти".  

Поруч із наметовим містечком варять великий казан кулешу, роздають гарячі 

напої - кава, чай. Проїжджаючи по проспекту Волі, автомобілі голосно 

сигналять на підтримку мітингу. Мітинг проходить спокійно, невелика 

кількість міліції не втручається, а лише спостерігає за тим, що відбувається на 

площі.  

Нагадаємо, після жорстокого розгону Євромайдана у Києві в ніч на 30 

листопада в неділю, 1 грудня, в столиці сотні тисяч громадян вийшли на акцію 

протесту.  

У Донецьку близько 250 осіб тримають плакат з обличчями Януковича, 

Азарова, Рибака - "Зрадники України" 

У Донецьку учасники акції, прихильники євроінтеграції України, вимагають 

відставки Президента Віктора Януковича, Кабінету міністрів разом з прем'єр -

міністром Миколою Азаровим і розпуску Верховної Ради України.  

Як передає кореспондент УНІАН, незважаючи на дощ, на мітинг до пам'ятника 

Т. Шевченку прийшли близько 250 жителів Донецька.  

Люди прийшли з національними прапорами України та прапорами Євросоюзу, 

а також з плакатами: "Кров невинних дітей на совісті Януковича", "Київ, ми з 

вами!", "Янукович поза законом, поза мораллю, без права на помилування", 

"Янушеску, ти труп політичний!", "Виконавці побоїща на Майдані - "Беркут", а 

замовник - на Банковій". Мітингувальники тримали плакат з портретами 

Януковича, Азарова, Рибака, з підписом "Зрадники України".  

http://www.newsru.ua/ukraine/30nov2013/coup.html
http://www.newsru.ua/ukraine/30nov2013/klitka.html
http://www.newsru.ua/ukraine/30nov2013/released35.html
http://www.newsru.ua/ukraine/30nov2013/strike.html
http://www.newsru.ua/ukraine/30nov2013/sobor.html
http://www.unian.net/
http://www.newsru.ua/ukraine/01dec2013/narodnoevece.html
http://www.unian.net/
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Виступаючі висловлювали свою солідарність з мітингувальниками у Києві, 

засуджували "звірства чинної влади, яка направила "беркутівців" з кийками на 

мирних демонстрантів - студентів, наших дітей".  

Учасники акції висловили протест Януковичу, який, незважаючи на масові 

народні акції в країні на підтримку євроінтеграції України, на саміті у Вільнюсі 

"зрадив народ", "кинув всіх" і не став підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, а 

потім ще й "жорстоко вночі розігнав Євромайдан".  

Мітингувальники одностайно проголосували за відставку Президента, а також 

уряду, за розпуск парламенту і "розформування спецпідрозділу "Беркут".  

Представники Донецької облорганізації ВО "Свобода" повідомили, що 30 

листопада вони подали заявку до міської ради на проведення біля пам'ятника 

Т. Шевченка щоденних мітингів до 3 грудня включно.  

Луганські страйкарі з криками "Ганьба!" виштовхали судового виконавця 

У Луганську сьогодні, 1 грудня, незважаючи на дощ і заборону суду, з 12 години 

в центрі міста, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, триває мітинг на підтримку 

київського Євромайдана.  

Як передає кореспондент УНІАН , судові виконавці намагалися перешкодити 

початку мітингу. Але організатори заявили, що вони згодні відповісти за 

адміністративне порушення, але мітинг відбудеться. Міліція не втручається, 

тільки забезпечує правопорядок.  

У сквері чергує загін "Беркута" у складі 8 осіб.  

Мітинг проходить під вигуки: "Банду геть", "!Януковича у відставку", "Міліція з 

народом", "Слава Україні", "Луганськ, вставай!" та інші. На мітингу 

запропоновано створити громадський Комітет порятунку, головне завдання 

якого - координація дій на підтримку Євромайдана.  

Мітинг, в якому беруть участь близько 200 осіб, триває.  

Як передає кореспондент "Луганск.Комментарии" на луганський Євромайдан 

прийшли представники "Батьківщини", "Свободи", " Удару", Радикальної партії 

Олега Ляшка, молодь, доросле населення, жителі Старобєльська, Красного 

Луча, Луганської Станиці. Тут можна було побачити прапори України і синьо-

жовті стрічки. Партійної атрибутики не було.  

Коли вже почалася акція, до присутніх підійшов представник юстиції, щоб 

зачитати рішення суду про те, що дану акцію заборонено проводити. Учасники 

акції під крики "Ганьба" виштовхали його від пам'ятника Шевченка.  

Глава облорганізації ВО "Свобода" Артем Заїка зазначив, що в Луганську, у 

вотчині Партії регіонів, вийти на європейський, антипрезидентський, 

антиурядовий майдан - це вже геройство. Він також розповів, що у луганчан, 

обурених вчорашніми подіями в Києві, вимоги ті ж, що і в столиці: "Відставка 

президента, відставка уряду, перезапуск політичної системи в Україні".  

На мітингу також повідомили про те, що подібні акції в Луганську збираються 

проводити щодня. А на завтра, 2 грудня планується пікетування і навіть 

блокування обласної прокуратури. Організатори висловлять своє обурення 

ситуацією, пов'язаною з ДТП, в яких винуватцем був співробітник прокуратури, 

син судді.  

Полтава - "Янука на йолку": 2000 осіб вийшли підтримати київський 

Євромайдан 

У Полтаві перед будівлею обласної державної адміністрації та обласної ради 

близько 2 тисяч осіб виступили на підтримку Євромайдана в Києві.  

http://www.unian.net/
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Як повідомляє кореспондент УНІАН, учасники акції засудили розгін "Беркутом" 

Євромайдана в Києві і закликали всіх громадян об'єднатися для самозахисту 

від влади.  

Учасники мітингу тримали в руках гасла:"Банду геть!", "Ми європейці!", "Янука 

на йолку" та ін.  

Голова громадської організації "Злам стереотипів" Олександр Коба закликав 

присутніх чоловіків старше 18 років мобілізуватися для захисту народних 

зборів. Також він звернувся до полтавчан із проханням забути на час про роботу 

і навчання, якщо мова йде про захист України.  

Після виступів мітингувальники вирушили пікетувати будівлю УМВС України 

в Полтавській області.  

Біля стін облуправління міліції присутні скандували "Міліція - з народом". 

Ініціативна група на чолі з народним депутатом Юрієм Бубликом зайшла до 

приймальні начальника обласної міліції Едуарда Федосова.  

За словами народного депутата, керівник міліції повідомив, що полтавський 

"Беркут" зараз знаходиться в обласному центрі, і пообіцяв, що силових акцій 

проти мирних зібрань не буде.  

Також у неділю, 1 грудня, на мітинг на підтримку київського Євромайдана 

вийшли понад 300 жителів Кременчука. Вони підписали вимогу про 

розслідування безчинств "Беркута" в Києві, поклали квіти з траурними 

стрічками до головної ялинки Кременчука, підтримали безстрокову акцію 

протесту в місті й ініціювали автопробіг з символікою Євромайдана.  

Дві тисячі харків'ян солідарні зі столицею: "Київ - ми з тобою" 

У Харкові учасники Народного віче, яке триває на площі перед пам'ятником 

Т.Шевченку на вулиці Сумській, вимагають імпічменту Президента України 

Віктора Януковича, розпуску Верховної Ради України і відставки Кабінету 

міністрів Миколи Азарова.  

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції Народного віче, 

яку планується ухвалити за результатами зборів.  

"Ми вимагаємо відставки уряду, розпуску Верховної Ради, імпічменту 

Президента і повного перезавантаження влади. Це головний месидж нашої 

резолюції", - наголосив громадський активіст, один із координаторів заходу 

Володимир Чистилін.  

Він також підкреслив, що учасники віче закликають всі громадські і політичні 

сили України докласти всіх зусиль, щоб подолати внутрішньополітичну кризу в 

Україні: "Виключно мирними засобами і на принципах цивілізованого діалогу". 

Активіст також підкреслив, що резолюція закликає всі політичні сили зробити 

необхідне для відновлення євроінтергаціонного курсу України.  

У ці хвилини Народне віче перед пам'ятником Шевченку триває, активісти 

інформують присутніх про події на київському Євромайдані, цю інформацію 

люди сприймають оплесками і скандують "Київ - ми з тобою". У Харківському 

Народному віче беруть участь близько 2000 осіб. Це переважно люди середнього 

віку, молодь. Учасники віче вийшли на площу з саморобними плакатами на 

підтримку євроінтеграційного курсу України та із закликами розпустити владу. 

Люди скандують "Банду - геть!".  

Як повідомляє кореспондент"Харьков. Комментарии", багато водіїв автомобілів, 

що проїжджають по вулиці Сумській, повз пам'ятника Шевченку, зупиняються, 

вітально сигналять. Ряд учасників акції вишикувалися вздовж вулиці з 

прапорами України та Євросоюзу і плакатами.  

http://www.unian.net/
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Мітингувальники махають руками, повітряними кульками та прапорцями 

проїжджаючим повз машин.  

Натовп біля пам'ятника Шевченку продовжує збільшуватися.  

Присутні час від часу скандують: "Банду геть!".  

Колона з 3 тисяч дніпропетровців рухається по проспекту: "Днєпр, вставай!" 

Учасники мітингу, який проходив у неділю, 1 грудня, в Дніпропетровському 

парку імені Лазаря Глоби о 13 годині вирушили колоною по центральному 

проспекту Дніпропетровська з гаслами "Днєпр, вставай!".  

Як передає кореспондент УНІАН, до колони приєднувалися перехожі, загальна 

кількість учасників акції склала близько трьох тисяч осіб.  

Рух по проспекту було перекрито.  

Правоохоронні органи не заважали ході учасників акції громадського протесту.  

Мітингувальники скандували: "Днєпр, вставай, Днєпр, виходь!", "Днєпр і Київ 

разом!", "Вчора побили наших дітей, а завтра поб'ють нас!".  

Колона прибула на Європейську площу Дніпропетровська, де 24 листопада був 

організований Євромайдан, який 25 листопада пізно ввечері був знищений 

невідомими молодиками.  

На Європейській площі розпочався мітинг. Виступаючі вимагають притягнути 

до відповідальності тих посадових осіб, хто знищив Євромайдан в 

Дніпропетровську, а також зачистив Майдан у Києві. В даний час учасники 

мітингу разом співають Гімн України.  

У Кіровограді 400 осіб вийшли проти диктатури 

У Кіровограді на народне віче зібралося близько 400 осіб. Як передає 

кореспондент УНІАН, мітингувальники прийшли на площу Кірова на 12:00, 1 

грудня.  

У руках у кіровоградців прапори України, ЄС і партійні прапори опозиційних 

сил. У руках плакати і розтяжки з написами: "Янукович геть!", "Хто ховає 

голову в пісок, той стоїть раком", "Виходь, бунтуй, Україну рятуй!", "Геть 

диктатуру паразитарної меншини", "Байдужість веде в безодню". Більшість 

плакатів написами спрямовані на проїжджу частину вулиці. Деякі з 

автомобілів проїжджають з державними прапорами і сигналять. Перед 

публікою виступають громадські діячі та керівники опозиційних партійних 

організацій.  

Час від часу люди скандують "Зека геть!" і "Слава Україні!". Зараз віче триває.  

600 осіб в Одесі та 150 в Сімферополі взяли участь у всеукраїнському страйку 

В Одесі на народне віче проти чинної влади зібралося близько 600 осіб.  

Як передає кореспондент УНІАН, на Приморський бульвар до пам'ятника 

Дюку, прийшли одесити різного віку. За твердженням учасників, серед них 

багато тих, хто раніше на інші мітинги - за євроінтеграцію України і проти 

розгону мирної акції в Києві - не виходив.  

Кілька протестуючих стали на п'єдесталі пам'ятника з плакатами: "Київ , Одеса 

з тобою", "Яник, до побачення!" та ін.  

Організатори заходу закликали людей до миролюбності, однак, люди постійно 

скандували: "Зека - на нари", "Революція!" та інші жорсткі гасла.  

Присутні також заявили, що вимагають відставки міністра внутрішніх справ 

України Віталія Захарченка, Прем'єр-міністра Миколи Азарова і проведення 

дострокових виборів Президента.  

Ввечері учасники проведуть автопробіг.  
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Як повідомила УНІАН представник прес-служби "Євромайдан-Одеса" Олена 

Балаба, активісти мають намір 1 грудня провести автопробіг від пам'ятника 

Дюку до Куликова поля.  

"Через центр міста на підтримку євроінтеграції проїдуть під звуки клаксонів 10 

автомобілів з прапорами України та Євросоюзу", - сказала Балаба.  

У Сімферополі другий день проходить мітинг проти силових дій на столичному 

Майдані Незалежності.  

Як передає кореспондент сайту "Крым.Комментарии", на площі Леніна 

зібралися і студенти, і люди старшого віку. За оцінками міліції, їх близько 150 

осіб. Проте організатори вважають, що мітингувальників набагато більше.  

У їхніх руках прапори України і плакати з написами: "Нас більше не будуть 

бити", "Руки геть від студентів" та інші.  

Мітингувальники пройшли від будівлі кримського уряду до будівлі Верховної 

Ради Криму, яка, до слова, була заздалегідь оточена правоохоронцями. Вони 

зажадали терміново скликати сесію Верховної Ради Криму, з тим, щоб депутати 

засудили силову зачистку Майдану.  

На мітингу також присутні члени меджлісу кримськотатарського народу. Вони 

закликають боротися за відставку уряду і Президента.  

На звістку про те, що в Києві "згортають" ялинку і Майдан покидають силовики, 

кримчани відреагували оплесками та танцями.  

Нагадаємо, оргкомітет кримського Євромайдана оголосив про проведення акції 

солідарності з українським народом.  

 

 
 

http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-na-aktsiyu-v-podderzhku-evromaidana-

prishli-semi-s-detmi  

В Запорожье на акцию протеста против разгона киевского майдана, собралось 

более тысячи человек 

Сегодня, 1 декабря, на площади Фестивальной возле облгосадминистрации 

проходит митинг в поддержку Евромайдана. Активисты призывали поддержать 

людей-участников Евромайдана в Киеве, которые пострадали от действий 
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"Беркута". Подробнее сообщает корреспондент "ZaБора".  

На пл. Фестивальной под стенами облгосадминистрации собралось более 1 

тысячи запорожцев. Многие горожане были с детьми. На Запорожском майдане 

высказаться мог каждый присутствовавший.   

На митинге присутствовали депутаты запорожского горсовета от фракции  

"Батьківщина" Ирина Костенко, Владимир Максимов, а также депутат от 

Партии регионов, директор КП "Пресса" Ольга Шевцова (которая на акции 

заявила о том, что вышла из фракции), предствители ВО "Батьківщина", ВО 

"Свобода", "Удар", общественные организации: "Актив Z", "Євромолодь", 

"Запорожье против беспредела", мать осужденных-пономарей Ольга Демина. 

Здесь можно было увидеть множество оппозиционных флагов и флаги Украины 

и ЕС.   

Официальная часть мероприятия началась в 12.00, с гимна Украины.  Народ 

собирался постепенно. Так, 12.00 на площади собралось около 800 человек, в 

12.40 народу здесь насчитывали более 1000 человек. Здесь запорожцы 

скандировали: "Ганьба!", "Банду геть!", "Революция!"   

Как заявила сегодня представитель "Евромолоди" Екатерина Коротченко, по 

неофициальной информации в Киеве на Евромайдане погибла молодая 

девушка.  

Вместе с тем, активисты развернули плакат "Молодь выбирает Януковича" и 

белой краской закрасили фамилию Януковича и написали ЕС.  

Кроме того, запорожцы требовали отправить в отставку мэра Александра Сина, 

запорожского губернатора Александра Пеклушенко. 

На Фестивальной представители милиции вели себя спокойно. Они наблюдали 

за происходящим со стороны. 

Затем участники акции выдвинулись в строну мэрии, где под зданием горсовета 

акция протеста продолжилась.  

Напомним, что 24 ноября, Запорожье "Евромайдан" прошел без "УДАРа". 
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http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2013/12/01/945493.html  

В Киеве прошла массовая акция протеста 

Всего неделя минула с прошлого воскресенья, с прошлых "Подробностей 

недели". Но ощущение, что мы с Вами проснулись совсем в другой стране. Эти 

семь дней изменили ее. Очень сильно изменили. Даже для тех ста тысяч 

украинцев, которые в начале недели выходили на площадь, это была, скорее, 

гражданская, а не политическая позиция. 

Но после субботних ночных событий, после ничем неоправданного и 

неспровоцированного насилия и жестокости силовиков, протест стал другим. 

Люди на улицах те же, но у них теперь совсем другие слова и лозунги. Чего 

хотят те, кто вышел на киевские акции протеста. Вот, что рассказывает 

Вениамин Трубачев, который весь сегодняшний день провел в гуще событий.  

Уже утром, за несколько часов до официального начала митинга, люди 

собираются в центре Киева. Возле памятника Шевченко протестующие 

скандируют призывы за евроинтеграцию и поют украинские песни. 

Среди собравшихся разные люди - студенты, пенсионеры и даже семьи с 

маленькими детьми. 

- Це наше майбутнє, так само як і майбутнє України, тому ми маємо бути тут із 

дітьми. 

Особо выделяются вот эти мужчины в форме - офицеры ВДВ в отставке, бывшие 

бойцы спецподразделений "Беркут" и "Сокол". 

Игорь Сердюк, подполковник ВДВ: 

- Мы приехали защитить народ, в первую очередь, потому что у нас такие же 

дети, здесь учатся, и стоят. 

Когда появляются Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок 

начинается давка. Похоже, лидеры оппозиции сами не ожидали такого 

количества людей. Через несколько минут они разворачивают огромный флаг и 

возглавляют колонну. 

После небольшого совещания принимается решение идти на Майдан 

Незалежности, несмотря на судебный запрет проводить любые массовые акции 

в центре города. 

Поток растягивается на многие километры. И когда колонны начинают 

приближаться к центральной площади, милиционеры, которые охраняли елку, 

спешно покидают Майдан, а люди просто сметают ограждение. 

Протестующие захватывают стелу на главной площади, экскаваторы уезжают, 

участникии акции залазят на елку и крепят там флаги Украины и 

Европейского Союза. 

Вениамин Трубачев, корреспондент: 

- На народное вече люди приехали совершенно с разных регионов страны - 

Львов, Донецк, Симферополь, много киевлян. Заполнен весь Майдан 

Незалежности и все прилегающие улицы. И люди расходиться не собираются. 

Оппозиционеры устанавливают импровизированную сцену - это автомобиль с 

колонками и громкоговорителем. Первым выступает гость из Польши - бывший 

премьер-министр Ярослав Качинский. 

Ярослав Качинский, премьер-министр Польши (2006-2007): 

- Когда я смотрю на вас, смотрю на эту демонстрацию, я уверен, что Украина 

будет в Европейском Союзе. Потому что вы все здесь и Украина уже на этом 

пути. 

Но лозунги "за евроинтеграцию" быстро сменяются политическим заявлениями. 

Олег Тягнибок говорит, что главное требование - смена власти в Украине. 

http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2013/12/01/945493.html
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Олег Тягнибок, народный депутат Украины, лидер ВО "Свобода": 

- Ми все це робимо, щоб похитнути той режим і відправити їх у відставку, і 

президента і уряд, і ту бандитську владу, яка на нинішній час п'є кров 

українців. 

Сразу же создается штаб национального сопротивления, который будет 

курировать все действия оппозиции в Киеве и регионах. Руководители 

студенческого движения также хотят, чтобы немедленно были наказаны 

сотрудники "Беркута", разгонявшие ночью мирный митинг. 

- Беркут до суду, Беркут, до суду. 

Едва ли не каждый час поступают слухи сначала о штурме Администрации 

президента, затем о массовых драках в разных частях города. Виталий Кличко 

всех успокаивает и просит не поддаваться на провокации. 

Виталий Кличко, народный депутат Украины, лидер партии УДАР: 

- Якщо хтось вас закликає іти штурмувати державні установи. Це може бути 

дуже небезпечно. Я хочу звернутись до вас - ми не хочемо, щоб пролилась кров. 

Оппозиционеры объявили всеукраинский бессрочный мирный, особо 

подчеркивают - мирный, протест до тех пор, пока не будут выполнены их 

требования. Пока понятно, что речь идет точно об отставке правительства, 

обсуждается импичмент президента и перевыборы в Верховною раду. 

Активисты уже начинают монтировать большую сцену и устанавливать 

палатки. 

 

 
 

http://donetsk.comments.ua/news/2013/12/01/130528.html  

В Донецке под дождем требуют отставки Президента и Кабмина (ФОТО) 

В Донецке у памятника Тарасу Шевченко проходит акция всеукраинского вече 

Под дождем собрались более 200 дончан, передает корреспондент «Донецк. 

Комментари».  

Многие люди пришли на акцию с маленькими детьми. Участники акции 

держат в руках флаги Украины и Евросоюза и плакаты: «Янушеску — ты труп», 

http://donetsk.comments.ua/news/2013/12/01/130528.html
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«Кровь невинных детей на совести Януковича», «Янукович вне закона, вне 

морали, без права на помилование» и т. д.  

«Сейчас плохая погода, мы не хотим, чтобы люди мерзли и болели по ночам. 

Пусть люди приходят днем, вечером. Мы не будем никого заставлять приходить 

на Майдан ночью», - отметила представитель УДАРа Вольга Шейко. На 

митинге приняли резолюцию с требованиями отставки Президента Украины 

Виктора Януковича, Кабмина, роспуска Верховной Рады и расформирования 

спецподразделения «Беркута». 

 

 
 

http://www.volynpost.com/blogs/854-zaberit-ditej-z-majdanu  

Заберіть дітей з Майдану! 

Хто не пам’ятає: це – цитата з грудня 2004-го. Пані Богословська істерично 

репетувала на якомусь, певно, ток-шоу чи іншому якому ефірі. Не люблю її. 

Коли було «Озиме покоління» - здавалася мені досить розумною, адекватною, 

перспективною, інтелігентною. Далі – де це все й поділося? Ось і не люблю досі.  

Пройшло дев’ять років, на дворі - 2013, грудень. Багато що змінилося в країні, в 

політиці – вже й не по одному разу. І люди змінилися. І я. Постарішала. Тоді 

мені було ледь за 30. Діти – молодші школярі. Заклик Інни Германівни дивував 

і обурював: де вона на Майдані дітей бачила? Ні, діти, звичайно, там були. 

Скоріше – бували.  

В періоди затишшя свідомі батьки приходили з нащадками – певно, показати, 

як твориться історія просто на очах. І я своїх водила на Театральний: з 

прапорцями, зі стрічками, з фотоапаратом. На повторний другий (ну не «третім» 

же його називати, насправді – не буває виборів у три тури, це навіть школярі 

знають) тур на виборчу дільницю прийшли з величезною помаранчевою 

лялькою – хай би хтось спробував звинуватити в якійсь агітації! Адже це і їхня 

країна.Мене батьки теж завжди на вибори брали з собою – на ті ще, радянські. 

Тоді не було інших. 

АЛЕ я не возила дітей до Києва, і мої київські подруги не приводили своїх. На 

тому Майдані дітей не було. Навіть школярів. Були студенти, багато людей 

http://www.volynpost.com/blogs/854-zaberit-ditej-z-majdanu
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дорослих: молодих і старих, культурних і не дуже. Різних, але дорослих. Цілком 

свдомих того, що вони роблять і , напевно, для чого. Але дітей не було. Знаю, що 

кияни, хто мав таку змогу, своїх повивозили до бабусь, хресних, просто друзів – 

аби з міста.  

Це я тоді так тим закликом дратувалася. Молода була. Зараз вже не молода. 

Пройшов час. МОЇ діти виросли. І після нічних суботніх подій ловлю себе на 

тому, що словосполучення «діти на Майдані» має для мене інший сенс. «Діти» – 

не тому, що неповнолітні чи просто маленькі. «Діти» тому, що вони і є діти. Хай 

сину 18 чи 20 – він дитина. Я, загалом, для своїх батьків теж дитина. Але ж не 

про це зараз.  

Ці діти, які прийняли на себе звірячу лють «правоохоронців» - не знаю навіть, 

як їх назвати, пристойні слова не підходять, а непристойні якось відсутні в 

моєму лексиконі - що вони могли протиставити? Не кажучи вже про те, що це 

була ніч, що ніякої провокації з їхнього боку не було й не могло бути – більшість 

взагалі спали.  

На ранок моя власна немаленька вже дитина плакала над новинами: йшли 

кадри тієї ночі, виявляється, там були її знайомі! Від цього моменту євромайдан 

став і її особистою справою. Вона вийшла туди не за Європу і не проти Росії. Її 

вивела туди наша влада. Нелюди, які били, нелюди, які віддавали накази, 

нелюди, які посьогодні відхрещуються, мовляв, це не я, я ж засуджую!  

І Богословська засуджує! Ось тут і пригадалася мені її фраза з 2004-го. І я 

краще зрозуміла, що малося на увазі. Попри це погодитися і тепер не можу.  

Дочці – 16. Одинадцятий клас. Саме час вчитися. Проте її намір іти в понеділок 

на Майдан я зрозуміла й підтримала. Попри погоду, сумнів, чи «страйк» - це і 

для школярів теж, відсутність підходящого взуття. Це і її країна! Це її друзів 

побила міліція, яка покликана захищати! Це їй, врешті-решт, обирати владу в 

подальшому.  

До сих пір не розумію: чому люди з давно-врослим-комуністично-

пристаркуватим маразмом (це не про стан здоров’я і не про вік – якщо раптом 

запідозрили в нетолерантності) мають більше громадянських прав, аніж 

молодь, цілком свідома, адекватна, розсудлива?  

Законодавчо встановлений вік для волевиявлення – 18 років. Тобто це для 

голосування. А для самовизначення? Для того, щоб мати власну громадянську 

позицію? Щоб висловити її? Вчора (в понеділок, себто) зранку вчитель у школі 

(історик, між іншим) намагався не пустити дітей на протест.  

Під девізом «Ви не маєте права!» Дозвольте, шановний, не погодитися. Ніде не 

написано, що дітям до...заборонено...Та й «до» - скількох? Так, абсолютно згідна, 

в нинішній напруженій обстановці приходити на заходи з п’ятирічним малюком 

– безвідповідально. У зв’язку з цим особливо обурила ситуація, коли через 

громадське ТБ розшукували тата 6-річної Ані, загубленої на Майдані 

Незалежності й затисненої юрбою. А от щодо 16-17-річних – готова сперечатися!  

Цим дітям за рік-два виповниться тих самих 18. Вони підуть голосувати. Хто 

скаже, чи не будуть вони на той момент вже записаними до лав «Молодих 

Регіонів», приміром, як сталося з моєю знайомою з Сєвєродонецька, просто тому, 

що вони не вміють заперечити, відмовитися, відстояти свій погляд? А коли 

цьому вчитися, якщо у 16 – ще рано, а у 18 – вже треба вміти?  

Дякувати ініціативним однокласникам і директору – своє право вдалося 

відстояти. У гімназії наразі дві вимоги: про твою участь у протестах мають 

знати батьки, про їхню згоду – класний керівник.  

А з «заберіть дітей»? Заклик цей істеричний і тоді дратував, а зараз – і поготів. 
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Це і їхня країна. Це – їхнє майбутнє. Ця влада – наша спільна з ними біда. 

Вони мають право про це заявити! Крім того, я не люблю Богословську – ні 

тодішню, ні нинішню. Сподіваюся, Бог мені простить... 

 

 
 

http://www.unian.net/politics/858629-azarov-uspokoil-chto-deti-ne-vo-vremya-

razgona-evromaydana-ne-postradali.html   

Азаров успокоил, что дети во время разгона Евромайдана не пострадали 

Среди пострадавших во время разгона Евромайдана 30 ноября детей нет. 

Азаров: "В списке - одни взрослые люди" 

 Среди пострадавших во время разгона Евромайдана 30 ноября детей нет. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр 

Украины Николай Азаров во время встречи с иностранными послами сегодня в 

Киеве. 

"У меня есть список пострадавших. Я могу вам раздать. Вы увидите, что там нет 

детей", - сказал премьер. 

По его словам, 99% - это взрослые люди. 

"И было госпитализировано 12 человек. Сейчас еще один находится в 

больнице", - отметил Азаров. 

Как сообщал УНИАН, в Киеве и в других городах Украины вторую неделю 

проходят многотысячные акции против срыва украинской властью ассоциации с 

ЕС. 

30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева и жестоко избил его 

участников, большинство из которых - студенты. 

http://www.unian.net/politics/858629-azarov-uspokoil-chto-deti-ne-vo-vremya-razgona-evromaydana-ne-postradali.html
http://www.unian.net/politics/858629-azarov-uspokoil-chto-deti-ne-vo-vremya-razgona-evromaydana-ne-postradali.html
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http://galinfo.com.ua/news/148080.html 

У Львові понад півтисячі школярів беруть участь в Євромайдані разом з 

батьками 

У Львові приблизно 550 дітей не пішли сьогодні, 2 грудня до школи, оскільки 

разом із батьками беруть участь у акціях на підтримку євроінтеграції, так 

званому львівському Євромайдані. Відповідні заяви від батьків надійшли 

керівництву шкіл. Тим часом самі навчальні заклади а також садочки, пропри 

оголошений загальнообласний страйк, працюють у звичному режимі. Про це в 

коментарі Гал-інфо розповіла начальник управління освіти Львівської міської 

ради Галина Слічна. 

За словами очільниці освіти, управління щодня, починаючи від четверга 

минулого тижня, проводить моніторинг відвідуваності у львівських школах. 

Станом на сьогодні, 2 грудня, у школах міста відсутні 10 576 дітей, що 

становить 16 % від загальної кількості учнів. З них 6 290 відсутні через хворобу, 

певну кількість дітей сьогодні до школи не відпустили батьки, приблизно 550 

відсутні, оскільки їхні батьки написали заяви, що беруть на себе 

відповідальність за своїх дітей і діти разом з ними візьмуть участь у 

Євромайдані. 

Додамо, що сьогодні вранці журналісти Гал-інфо зауважили на площі біля 

пам’ятника Шевченкові у Львові досить велику кількість молоді шкільного 

віку.  

http://galinfo.com.ua/news/148080.html
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http://www.unn.com.ua/uk/news/1279294-prezidenta-ukrayini-nepriyemno-vrazilo-

vikoristannya-ditey-na-aktsiyakh-protestu 

Президента України неприємно вразило використання дітей на акціях протесту 

Президента України Віктора Януковича неприємно вразило те, що під час 

акцій протесту використовували дітей. Про це він сказав в інтерв’ю українським 

телеканалам, передає УНН. 

Президента неприємно вразило використання дітей під час мітингів. 

―Безумовно всі, хто робив провокації, сьогодні каже опозиція, що було дуже 

багато провокаторів, їх треба всіх виявити‖, — сказав В.Янукович. 

За його словами, всіх хто бив правоохоронців мають бути покарані. Він 

наголосив, що влада і опозиція мають об’єднатися, щоб виявити провокаторів, 

прийняти правильні рішення. 

 

 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1279294-prezidenta-ukrayini-nepriyemno-vrazilo-vikoristannya-ditey-na-aktsiyakh-protestu
http://www.unn.com.ua/uk/news/1279294-prezidenta-ukrayini-nepriyemno-vrazilo-vikoristannya-ditey-na-aktsiyakh-protestu
http://www.unn.com.ua/uk/news/unn.com.ua
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http://www.newsmarket.com.ua/2013/12/14-lyudey-pislya-maydanu-znikli-bezvisti-

perevazhno-nepovnolitni/# 

14 людей після Майдану зникли безвісти, переважно – неповнолітні 

Громадські активісти повідомили, що 14 людей після акцій на Майдані 

вважаються зниклими безвісти. 

Про це повідомила голова центру громадських свобод Олександра Матвійчук, 

передає ―Радіо Свобода‖. 

―Із них більшість є молодими людьми 16-17 років. Їх розшукують батьки, родичі, 

друзі. Ситуація загострюється через те, що більшість зникла у ніч жорстокого 

розгону мирної демонстрації на Майдані і на фотографіях зафіксовано. Тобто, 

швидше за все, після таких побоїв вони мали потрапити у лікарню‖, – зауважує 

вона. 

Як повідомила Матвійчук, громадські активісти, хоч і обдзвонили лікарні, проте 

місце перебування зниклих людей донині так і не з’ясували. 

Список зниклих осіб постійно публікують у Facebook-спільноті Євромайдан 

SOS. Повідомити про зниклих/затриманих/побитих учасників Євромайданів по 

всій країні можна за формою реєстрації зниклих/постраждалих: чи за 

телефонами гарячої лінії: 0685481241; 0666849830; 0633379573. 

 

 
 

http://intb.te.ua/2013/12/тернопільські-школярі-вийшли-на-євро/  

Тернопільські школярі вийшли на Євромайдан 

У Тернополі розпочались додаткові канікули для учнів 5-11 класів. Чимало 

школярів вирішили не відсиджуватись удома і підтримати Євромайдан. Як до 

такої ініціативи ставляться дорослі  дивіться далі. 

В Інтернет-мережі діти закликали однолітків згуртуватись в одну колону і 

прийти у центр міста, щоб долучитись до страйку. Таку позицію юного 

покоління підтримують не всі дорослі, проте учні все ж таки на майдан 

прийшли. Хтось із дітей долучився до страйку разом з вчителями, а хтось сам. 

Але всі запевняють, що зробили це з дозволу батьків. 

Опитування: 

http://www.newsmarket.com.ua/2013/12/14-lyudey-pislya-maydanu-znikli-bezvisti-perevazhno-nepovnolitni/
http://www.newsmarket.com.ua/2013/12/14-lyudey-pislya-maydanu-znikli-bezvisti-perevazhno-nepovnolitni/
http://intb.te.ua/2013/12/�����������-������-������-��-����/
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«Ми прийшли самі, просто ми трошки не встигли з нашим класом, ми 

проспали». 

«Я хочу боротися за своє майбутнє. Підтримати наших». 

«Я вчуся в селі Довжанці, я з 8-го класу. Я відпросився зі школи, щоб прийти 

сюди на майдан». 

В організаційному комітеті кажуть, приходити на майдан школярів не 

закликали. Це виключно їхня ініціатива. 

Дмитро Андрієшин, один з координаторів Тернопільського Євромайдану: 

«Школярі – діти, але вони йдуть разом з вчителями, бо якщо діти підуть додому, 

то батьки не будуть мати можливості прийти, а так є вчителі,  є діти і також 

приходять батьки. Всі разом чекаємо рішення Верховної Ради, що робиться в 

Києві, і будемо з того вже відштовхуватись». 

У шостій школі загальноукраїнський протест, разом з іншими навчальними 

закладами, підтримують. Кажуть, діти мають знати, що відбувається в країні, 

але не повинні брати участь у процесах, пов’язаних зі страйком. Проте, зараз 

канікули і що робити чи не робити дітям вирішують батьки. 

 Олександр Остапчук, директор ТНВК «Школа-ліцей №6» 

«Моя особиста думка така, що діти повинні вчитися в школі. По-перше, цим ми 

створюємо проблеми для батьків, які могли би брати участь в страйку, але вони 

повинні дивитись за дітьми і переживати. І разом з тим, в цей період, ну дійсно 

за життя дітей ми маємо переживати, тому що ми не знаємо, яким чином піде та 

чи інша маніфестація на майдані». 

Нагадаємо, раніше міський голова Тернополя Сергій Надал також заявив про 

те, що вирішувати чи відпускати дітей на майдан мають  їхні батьки. 
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http://lviv24.com/home/showSingleNews.do?diti_z_vadami_sertsya_vlashtuvali_svo

yu_aktsiyu_protestu&objectId=80620 

Діти з вадами серця влаштували свою акцію протесту 

На акцію протесту вийшли навіть діти з вадами серця. Мітингували в актовому 

залі школи, адже через своє здоров'я і вік не змогли прийти на Євромайдан.  

Яринин день сьогодні яскравий. Він почався з фарб. У своїй кімнаті жовто-

блакитними барвами розмальовує і себе і подругу. 

В актовій залі все як на правильному мітингу - плакати, прапорці, гасла та 

гімн. 

А ще кожен міг висловити свою громадську позицію. Наша Ярина це зробила 

піснею. 

Мітинг у школі організували, аби втихомирити запалених школярів, адже вони 

уже збирались до Києва. 

Ризикувати життям в буквальному сенсі, адже у школі інтернат навчаються 

діти з хворим серцем і інваліди. Для них критичні навіть занадто позитивні 

емоції. 

Після мітингу в школі продовжився звичайний день, хлопці грають футбол, 

дівчата гуляють на шкільному подвір’ї. Але цей день діти запам’ятають - як 

день свого внеску у революцію. 

 

 
 

http://www.blitz.if.ua/?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D

0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97&id=7362 

"Євромайдан" в Івано-Франківську : діти декламують Шевченка 

Іванофранківці черговий день о 12-й годині дня вийшли на протестну акцію 

проти режиму діючого уряду та за імпічмент Президента. 

Багатотисячна юрба знову у цій порі зібралась біля адмінбудинку Івано-

Франківська. Однак чималу увагу мітингувальників привернув маленький 

івано-франківець, повідомляє кореспондент «Бліц-Інфо».   

На площі перед білим домом біля пам’ятника двом бандуристам, малий 

хлопчик, що вже став надією івано-франківського «Євромайдану» з українським 

прапором в руках декламував вірші Кобзаря. 

http://lviv24.com/home/showSingleNews.do?diti_z_vadami_sertsya_vlashtuvali_svoyu_aktsiyu_protestu&objectId=80620
http://lviv24.com/home/showSingleNews.do?diti_z_vadami_sertsya_vlashtuvali_svoyu_aktsiyu_protestu&objectId=80620
http://www.blitz.if.ua/?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97&id=7362
http://www.blitz.if.ua/?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97&id=7362
http://www.blitz.if.ua/


22 листопада 2013 – 11 березня 2014 рр. 

59 
 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4-EOtmU6CZw 

 

Відео на ютубі «Діти протестують» 

 

 
 

http://tsn.ua/video/video-novini/na-yevromaydanah-z-yavilis-diti-i-domashni-

ulyublenci.html 

На євромайданах з'явились діти і домашні улюбленці 

Малечу батьки ведуть за собою навмисно - кажуть, побачити європейський 

вибір мають усі. Не лишають осторонь господарі і своїх хатніх улюбленців. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4-EOtmU6CZw
http://tsn.ua/video/video-novini/na-yevromaydanah-z-yavilis-diti-i-domashni-ulyublenci.html
http://tsn.ua/video/video-novini/na-yevromaydanah-z-yavilis-diti-i-domashni-ulyublenci.html
http://tsn.ua/tsikavinki/na-yevromaydanah-merznut-domashni-ulyublenci-a-materi-ne-boyatsya-privoditi-malyukiv-na-piketi-323766.html
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http://banderivets.org.ua/batky-rozshukuyut-znyklyh-na-yevromajdani-ditej.html 

Батьки розшукують зниклих на Євромайдані дітей 

Батьки зниклих в дні акцій протесту на Майдані студентів розшукують своїх 

дітей. Серед тих, хто шукає свого сина Ярослав Гуменюк. 

«Більше 10 днів немає зв’язку з моїм сином Гуменюком Денисом Ярославовичем 

1996 року народження, студентом Київського університету права. Вийшов з 

дому на акцію. Він національно свідомий і політично активний. Останній 

зв’язок з ним був 25 листопада. Чи він був у цю криваву ніч (30 листопада – 

ред.) на Майдані цього ніхто не може чітко підтвердити. Мій телефон 050-434-

82-80», – каже Гуменюк. 

Зі свого боку, в прес-службі МВС заявляють, що «ті списки людей, які значаться 

в мережі інтернет перевірили». «Вони не доставлялися до районних управлінь, 

не затримувались правоохоронцями. Звернень саме по зазначених прізвищах 

не надходило», – сказала речниця МВС Ольга Білик. 

Зниклими безвісти під час акцій на Майдані вважають 14 людей. 

«Із них більшість є молодими людьми 16-17 років. Їх  розшукують батьки, 

родичі, друзі. Ситуація загострюється через те, що більшість зникла у ніч 

жорстокого розгону мирної демонстрації на Майдані і на фотографіях 

зафіксовано. Тобто, швидше за все, після таких побоїв вони мали потрапити у 

лікарню», – наголосила голова центру громадських свобод Олександра 

Матвійчук. 

 

http://banderivets.org.ua/batky-rozshukuyut-znyklyh-na-yevromajdani-ditej.html
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http://kp.ua/daily/061213/427664/ 

Первые жертвы Майдана: пропавшие дети и травля семей "Беркута" 

Пострадавшие лечат раны, над семьями бойцов "Беркута" хотят устроить 

самосуд, а родители сходят с ума от волнения за детей. 

Революции не бывает без жертв. Это крылатое выражение сейчас особенно 

расхоже в социальных сетях как оправдание ситуации, которая сложилась 

после жестокой ночи 30 ноября. Если вначале Евромайдан действительно 

выглядел цивилизованно и прогрессивно, то теперь превратился в подобие 

пороховой бочки, к которой могут подносить фитили все, кому не лень. И 

каждый новый взрыв порождает жертвы не только среди участников событий, а 

и среди тех, кто оказался втянутым в них помимо своей воли.  

 Из трещинки в каньон 

 Знаю, что буду трижды осуждена и, может быть, даже оплевана сторонниками 

акций протеста, но мне лично жаль детей, которые мечтали погулять с 

родителями на новогоднем Майдане. Как им объяснить, что праздничная елка 

стала камнем, о который споткнулись взрослые дяди и тети, которых зовут 

"власть" и "оппозиция". Первые, если бы хотели быть от греха подальше, загодя 

перенесли бы рождественский городок на ту же Михайловскую площадь в 

Киеве. Вторые вспомнили бы, что в прошлом году, когда вовсю шли митинги в 

поддержку Тимошенко, праздничная елка и палаточный городок сторонников 

Леди Ю мирно сосуществовали на Крещатике. 

 Но нет. Митингующие отказались уступить место елке, поэтому  милицию 

бросили их разгонять. Провокаторы, которые швыряли в "Беркут" факелы и 

камни, тут же дали деру, не получив ни царапины, а полусонная молодежь, 

которая толком и не сопротивлялась, ощутила на себе твердость дубинок 

спецназа. По итогам ночи на 30 ноября, которую прозвали "кровавой", за 

медицинской помощью обратились около 30 человек. На следующий день счет 

пошел на сотни. 

 Трещину, которая давно змеилась между милицией и народом, жестокий 

разгон Евромайдана превратил в разлом, а события 1 декабря сделали ее 

каньоном.  Как утверждают очевидцы, самые активные штурмовики Банковой, 

http://kp.ua/daily/061213/427664/
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которые размахивали цепями, швыряли тротуарную плитку и коктейль 

Молотова, тоже каким-то чудом снова сумели скрыться, спровоцировав 

бессмысленное побоище. 

 - Я работал возле Администрации президента и видел, как  роль пушечного 

мяса выполняли бойцы внутренних войск, фактически еще мальчишки, 

которые образовали перед "Беркутом" живую цепь. На них пришлись основные 

удары провокаторов, - рассказывает фотокорреспондент "КП" Олег Терещенко. - 

Штурмовики тут же скрывались в толпе, а когда в атаку пошел "Беркут", 

жертвами дубинок стали простые зрители и мои коллеги журналисты. 

 "Трави их, дави!" 

 Летом этого года пресс-служба МВД организовала акцию: "Беркут" любит 

журналистов" - "Журналисты любят "Беркут". Парадное фото, где те и другие 

одеты в черные футболки с "говорящими" сердечками, легко найти в Facebook. 

Там же сейчас размещены снимки окровавленных "любимцев" спецназа после 

волнений на Банковой. Когда "Беркут" шел в атаку, корреспонденты 

выставляли перед собой удостоверения, но все равно получали палками по 

голове. Среди пострадавших фотограф Reuters Глеб Гаранич, оператор 

телеканала Euronews Роман Куприянов, польский журналист Павел Пененжек 

и многие другие. По заявлениям журналистов открыто 26 уголовных 

производств. Любовь, выходит, тоже принесена в жертву. 

 Да, мы знаем, мы помним, мы признаем - в рядах милиции Евромайдан тоже 

оставил прорехи. Около двух сотен бойцов "Беркута", внутренних войск, 

оперативников, направленных на охрану порядка, также получили разной 

степени травмы. Но это не самое страшное. Страшно, что на "Беркут" сейчас 

открыта социальная травля. Спецназ, в мирное время худо-бедно 

выполняющий функцию защитников, после событий на Евромайдане объявлен 

всеукраинским врагом №1. Когда в  Facebook появилось фото и.о. командира 3-й 

роты спецназа Евгения Антонова, которого опознали как руководителя 

избиения журналистов и студентов, "добрые люди" тут же выложили в соцсети 

его телефон, фото жены с ребенком и даже указали, где они живут. Это команда 

"фас" или как понимать?   

 Участники разных форумов сегодня пытаются предвосхитить самих себя в 

эпитетах, которыми награждают родных сотрудников  "Беркута". "Матери 

зверей", "жены ублюдков", "давить таких надо, чтобы не рожали" - это самое 

мягкое, что можно прочитать. А между тем первое правило рыцарей чести из 

Европы издавна гласило: щадить женщин и детей своих врагов. Скажете: на 

самом деле не щадили? Так это вы про рыцарей, а мы - про честь. Опускаясь до 

призывов к нравственному самосуду, мы сами жертвуем своей моралью. И 

таким образом движемся к Европе, но - средневековой. 

 А родителям за что? 

 40, 31, 21, 16… Количество людей, которых считают пропавшими во время 

событий на Евромайдане, к счастью, уменьшается с каждым днем. 

 Наигравшись в революцию, утомленные студенты возвращаются в свои дома, 

крепко пропахнувшие валерьянкой, которую литрами глотали родители. Они 

уж точно самые невинные жертвы, которым детки не хотели или забывали 

позвонить, потому что плясали на площади.  

 Имя учащегося "Львовской политехники" Максима Зализняка два дня 

провисело в "страшных списках". Парень поехал на Евромайдан и бесследно 

исчез - телефон то молчал, то никто не брал трубку. Через друзей, знакомых 
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Максима разыскали на… другом Евромайдане, как рассказала "КП" одна из 

волонтеров Ирина Мухина.  

 Пока родители сходят с ума, разыскивая унесенных ветром революции детей, 

милиция относится к истерике вокруг пропавших с иронией: гуляют… И это 

тоже очень опасно. В пронизанном европейскими настроениями Facebook есть 

фото Ярослава Гуменюка, который держит в руках портрет 17-летнего сына 

Дениса, студента Киевского университета права. Как рассказала нам Илона, 

сестра парня, Денис бесследно исчез еще 25 ноября. Активный, заинтесованный 

политикой студент, уверены родные, не мог пройти мимо Евромайдана. Но 

вдруг он до него не дошел? Молодежи свойственно увлекаться. Но и 

разочаровываться тоже. 

 Вот что написала в соцсетях одна из мам вернувшегося студента. 

 - Хватит политикам пиариться. Где они были, когда били детей? Мой сын 

вернулся из Киева. То, что он рассказывает, очень отличается от того, что мы 

слышим. Дети просто стали инструментом в руках взрослых. Противно. 

 Нравственные жертвы массовых волнений не так заметны, как физические. 

Они скажутся не сразу, но гораздо больнее.   

  16-летнюю Марину Цебоеву и ее 18-летнюю подругу Лилию Хачатурову 

неделю ищут правоохранители и волонтеры Евромайдана. Девушки ушли из 

дому в ночь на пятницу, 30 ноября. Друзья говорят, что подруги отправились на 

Майдан, а родных о своих намерениях не предупредили. Сейчас объявления о 

пропавших расклеили в людных местах Киева, Львова и Одессы.  

 - Марина сказала, что идет в кино с подружкой, - рассказала нам мать 

пропавшей Светлана Цебоева. - А потом знакомые ребята сказали, что видели 

их на Майдане в Киеве. 

 Девушка вышла на связь с близкими спустя сутки после разгона Евромайдана. 

Сообщила, что с ней все в порядке, рядом подруга и сейчас раздают горячий 

чай. А вскоре связь оборвалась.  

 - Потом мне рассказывали, что видели дочку с подругой во Львове, - говорит 

Оксана. - Я уже седею вся от переживаний. Марина удалила свою страницу в 

соцсетях, а у Лили кто-то написал в статусе - дескать, "все в порядке, скоро 

будем дома…". Это было 3 декабря, с тех пор ни одной весточки. 
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http://www.unn.com.ua/uk/news/1281579-diti-ta-pidlitki-scho-znakhodyatsya-na-

maydani-nezalezhnosti-narazhayutsya-na-realnu-nebezpeku-mvs  

Діти та підлітки, що знаходяться на Майдані Незалежності, наражаються на 

реальну небезпеку - МВС 

Зараз у центрі міста зібралося близько 50 тисяч громадян для участі у масових 

акціях. Окрім дорослих, тут знаходиться велика кількість дітей та підлітків. 

Серед них – не тільки школярі та студенти, а й діти до трьох років, яких батьки 

привели на Майдан Незалежності, при цьому вони навіть не замислюються, що 

наражають власних дітлахів на реальну небезпеку. Про це УНН повідомили у 

ВЗГ ГУМВС України в м. Києві. 

У зв’язку з вищезазначеним Лариса Зуб, начальник відділу кримінальної 

міліції у справах дітей ГУМВС України в м. Києві, звертається до учасників 

акції та всіх бажаючих долучитися до протесту: ―Хочу дати пораду дітям, 

особливо старшого віку, — я поважаю вашу свідому громадську позицію і право 

на вільне висловлювання щодо протесту кожного, однак не нехтуйте власною 

безпекою, приймаючи участь у масових акціях. 

У той же час звертаюся до батьків. Шановні громадяни! Не недооцінюйте 

можливі ризики, адже у будь-якому місці великого скупчення людей може 

виникнути небезпечна ситуація, зокрема, неконтрольований натовп, який 

у будь-яку хвилину, підбурюваний провокаторами, здатен завдати тяжких 

травм Вашим дітям. 

Старшим підліткам батьки забов’язані роз’яснювати, що участь у акціях при 

певних обставинах може нести загрозу їхньому здоров’ю і навіть життю. 

До того ж, організатори акції нерідко залучають школярів та студентів для 

роздачі листівок, плакатів, агітаційних матеріалів, що також може викликати 

агресію з боку громадян з протилежними поглядами на ситуацію, що склалася, 

і спровокувати конфлікти відносно юних агітаторів. Тож будьте обережними 

та дбайте про свою безпеку, життя та здоров’я!‖ 
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http://www.day.kiev.ua/uk/news/081213-na-ievromaydan-v-sevastopoli-priyshli-diti 

На Євромайдан в Севастополі прийшли діти 

О 14.00 на головній площі Севастополя - Нахімова зібралося близько ста осіб із 

державними прапорами та прапорами Євросоюзу. На мітингу було багато 

маленьких севастопольців, котрі разом зі своїми батьками прийшли висловити 

свою підтримку київським мітингувальникам. 

Уасниця акції Людмила Колосова розповідає: "Люди різного віку навіть 

маленьки діточки приходять з прапорами Євросоюзу, тому що навіть діти 

розуміють, що в Європі  працює право,  догма закону, менше корупції, що там 

людина, дійсно, є вільною. Ми підтримуємо Київ, підтримуємо Майдан, 

вважаємо, що можливо, шлях до євроінтеграції і важкий, але потрібно виважено 

створити коаліційний уряд, який би міг провести Україну до європейських 

цінностей". 

Учасник акції Олексій Грушев прийшов на головну площу міста, в знак 

солідарності з київськими мітингувальниками. "Я усіляко підтримую вступ 

України до Євросоюзу, оскільки мені не подобається корупція, яка є скрізь у 

нашій країні, мені не подобається те, що відбувається, хочеться змін, хочеться 

жити у демократичній країні. Слава Богу, що наші діти не бачили Радянського 

Союзу, вони зросли в незалежній Україні і є вільними людьми, тому вони 

сприймають все, що відбувається вже по-іншому, не бояться, вони є 

сміливішими за нас. Вони мають жити у європейській країні". 

Виступаючи перед севастопольцями голова міського осередку політичної партії 

Українська платформа Собор Віктор Бурда, який тільки що приїхав з Києва, 

заявив: "Дух Майдану настільки проникає в середину, що після того, як людина 

іде звідти, іде вона вже зовсім іншою, це відбувається тому, що там зібрались 

українці, які відстоюють майбутнє своїх дітей, відстоюють своє право жити в 

європейській країні. Обурило цих людей ганебна поведінка Беркуту (які як 

фашистська Німеччина, свого часу, напала на Радянський Союз, без 

попередження, так і ці нелюди напали, рано вранці, на мирно сплячих дітей). 

Те, що зроблено - злочин, сумнівів бути не може. Винні у звірському побитті 

наших дітей мають бути покарані. Це вимога нас - громадян України. Влада 

зганьбила себе на весь світ, тому правильно би було на їхньому місці, тому, хто 

дав цей наказ, піти у відставку, адже винні мають бути покарані. Саме тому, 

наш шлях - до європейського товариства, де такої ганьби бути не може, а все 

вирішується цивілізовано. 
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http://www.aif.ua/politic/ukraine/1061007#id=2825818  

Дети Евромайдана 

Дети Евромайдана верят в счастливое будущее Украины 

 

 
 

http://www.segodnya.ua/politics/society/naydeny-vse-aktivisty-propavshie-vo-

vremya-razgona-evromaydana--481120-481120-481120-481120-481120-481120-

481120-481120-481120-481120-481120-481120.html  

Найдены все дети, пропавшие во время разгона Евромайдана 

Подростки ездили по стране и привлекали граждан для участия в митингах 

Все несовершеннолетние подростки, родители которых обращались в милицию с 

заявлением об их исчезновении в период проведения акций на Майдане 

Независимости и в центральной части Киева, найдены и вернулись домой. Об 

этом заявила начальник отдела криминальной милиции по делам детей 

ГУ МВД в Киеве Лариса Зуб, сообщает пресс-служба УМВД в Киеве. 

В частности, 17- летний Денис Гуменюк, который ушел из дома 28 ноября и 

которого разыскивал отец, был найден 7 декабря. Сейчас он находится с 

дедушкой в Киево-Святошинском районе Киевской области. 

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Денис 

Гуменюк ездил вместе с представителями одной из партий по городам Украины 

и агитировал людей за то, чтобы они прибыли в Киев и приняли участие в 

акциях Евромайдана", - сообщили в милиции. 

Кроме того, было найдено еще две девочки – Лилия Хачатурова (18 лет) и 

несовершеннолетняя Марина Цебоева (16 лет). Их также родители 

разыскивали несколько дней. Девушки вернулись домой 7 декабря. 

Лариса Зуб также отметила, что другой информации о несовершеннолетних, 

пропавших во время массовых акций, пока не поступало. 

Ранее сообщалось о том, что 30 ноября во время силовой зачистки "Беркутом" 

Евромайдана пропали без вести 34 человека.  

5 декабря народным депутатам и активистам Евромайдана удалось найти 18 

человек из 34, которые после разгона Евромайдана 30 ноября считались 

пропавшими без вести. 

http://www.aif.ua/politic/ukraine/1061007#id=2825818 
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http://espreso.tv/new/2013/12/09/miliciya_vsi_znykli_pislya_rozhonu_maydanu_dity

_znayshlysya 

Міліція: всі зниклі після розгону Майдану діти знайшлися 

Міліція повідомляє, що всі неповнолітні, батьки яких зверталися до міліції із 

заявою про їхнє зникнення під час розгону Майдану, знайдені і повернулися 

додому 

Про це повідомила Лариса Зуб, начальник відділу кримінальної міліції у 

справах дітей Головного управління МВС України в м. Києві, передає прес-

служба відомства. 

Зокрема, 17-річний Денис Гуменюк, який пішов з дому 28 листопада і його 

розшукував батько, знайдений 7 грудня. Зараз він знаходиться з дідусем у 

Києво-Святошинському районі. 

Мати хлопця повідомила міліцію про те, що зник її син Денис, лише через 5 діб. 

Як з’ясували в міліції, Гуменюк їздив разом з представниками однієї з партій по 

містах України і агітував людей за те, щоби вони прибули до Києва та 

прийняли участь у акціях Євромайдану. 

Окрім того, було знайдено ще дві дівчини – Лілія Хачатурова (18 років) та 

неповнолітня Марина Цебоєва (16 років). Їх також батьки розшукували кілька 

днів. Дівчата повернулися додому 7 грудня. 

Зуб також відзначила, що іншої  інформації про неповнолітніх, які пропали під 

час масових акцій, наразі не надходило. 

Нагадаємо, після розгону бійцями "Беркуту" мирної акції протесту на Майдані 

Незалежності 30 листопада із застосуванням грубої сили стало відомо про 

зникнення 34 активістів. 
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http://www.volynpost.com/news/24187-revolyucijnyj-skandal-u-luckij-shkoli-abo-

chomu-ditej-ne-puskaly-na-ievromajdan 

«Революційний» скандал у луцькій школі, або Чому дітей не пускали на 

Євромайдан 

У луцькій школі-гімназії № 21 виникла колотнеча через Євромайдан: не всіх 

учнів хотіли пускати на акцію протесту, й окрім того, своєрідні «репресії» їм 

влаштувала вчителька російської мови. 

Про це ВолиньPost’у розповіла сестра однієї зі старшокласниць гімназії. Вона 

попросила редакцію не вказувати її імені: мовляв, боїться проблем з навчанням 

сестри. 

Ситуація, зі слів дівчини, виникла у понеділок, 2 грудня.  

НЕМАЄ ДОКУМЕНТУ – НЕМАЄ ЄВРОМАЙДАНУ 

Учні знали, що відпустити їх із занять на Євромайдан можуть тільки під 

відповідальність батьків (про це, зокрема, писав депутат облради Олександр 

Пирожик). 

Зі слів дівчини, учні 21-ї гімназії зібралися рушити на луцький Євромайдан у 

день, коли оголосили всеукраїнський страйк – у понеділок, 2 грудня. 

«Старшокласники, навіть молодші були, перед школою прийшли, занесли заяви 

вчителям від батьків і хотіли йти на Майдан», – розповідала сестра учениці.  

З її слів, загалом, долучитися до Євромайдану вирішили приблизно 150-200 

учнів.  

Під час збору юних мітингувальників, як повідомила дівчина, до молоді вийшов 

директор гімназії №21 Олег Ковальчук і закликав учнів залишилися у школі. 

«Він казав, щоб ті, хто не має заяв від батьків, повернулись в класи», – додала 

співрозмовниця.  

«Почалися «розборки». Деякі заяви почали перевіряти. Виявилося, що деякі 

діти самі писали. Їх повертали в школу», – вела далі дівчина. 

Телефонували і до сім’ї старшокласниці, запитували, чи справді батьки писали 

заяву.  

Врешті, частина учнів таки пішли на Євромайдан. 

ПРИЧИНА – У ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
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Як розповів Олег Ковальчук, він справді намагався порозмовляти із дітьми, які 

зібралися йти на Євромайдан від школи. Так, він запрошував їх зайти в 

коридор школи, аби спробувати вирішити ситуацію. «Я казав, хто має заяви (від 

батьків – ред.), – будь ласка, йдіть. Хто не має – нехай приїжджають батьки, 

пишуть заяви», – розповів директор. 

Зі слів Олега Ковальчука, заява у понеділок, 2 грудня, була лише від батька 

учня 10-ого класу, яку той приніс особисто. Інших заяв, мовляв, не було.  

Тож, він намагався повернути дітей на заняття. «Як я повинен був поступити? 

Прийшли учні в школу, зайшли на територію школи. Коли учень приходить в 

школу, я відповідаю за учня, на директорі вся повністю відповідальність», – 

прокоментував він.  

Олег Ковальчук також додав, що кожен має право на висловлення громадської 

позиції. «Як людина я теж маю свою позицію, але як директор виконую закони і 

накази Міносвіти», – продовжив освітянин. 

Мовляв, він і сам був на Майдані, але в неділю. Тож, він почав питати дітей, чи 

вони і раніше ходили на євроакції. «Один чи два хлопчики підняли руку. 

Більше ніхто не був. Якщо така громадська позиція, то треба було приходити в 

неділю», – вважає Олег Ковальчук.  

Після розмови з директором, деякі сміливці все ж таки рушили на Євромайдан. 

«Частина – приблизно 7 дітей – розвернулися і почали бігти (зі школи – ред.). А 

загалом людей 30, може, 40 було, не більше», – пригадав директор школи.  

Згодом, як зауважив Олег Ковальчук, почали телефонувати батькам юних 

мітингувальників: «Були випадки, що дзвонили батькам, а вони казали, що 

відправили дітей в школу».  

Тож, у кого не було заяв, повернули у школу вчитися. 

«РЕПРЕСІЇ» ВЧИТЕЛІВ ЧИ ХИТРІСТЬ УЧНІВ? 

Після цієї ситуації в учнів виникли проблеми й з вчителькою Нійолею Моцкус, 

яка викладає у гімназії №21 російську мову та зарубіжну літературу. Зі слів 

сестри старшокласниці, саме її заняття через Євромайдан не відвідали декілька 

молодих людей. 

«Ця вчителька розповідала, які вони (учні, – ред.) всі погані, що вони всі 

повтікали, що нащо їм здалася та євроінтеграція. Постійно говорила: підете ви в 

Європу, вас всіх заставлять бути геями», – розповіла дівчина. 

До слова, сама Нійоля Моцкус у розмові з журналістом ВолиньPost запевнила, 

що такого не говорила, мовляв у неї «взагалі в лексиці таких слів немає». 

Також Моцкус, за словами сестри старшокласниці, перепиняла учнів на перерві 

у коридорах і запитувала у них домашнє завдання, яке вони мали підготувати 

на пропущений урок. 

«Діти не встигали відреагувати, не відповідали. Вона їм просто ставила 

«одиниці» на перерві», – зазначила дівчина.  

Проте, як вдалося з'ясувати дітям, запитувати і ставити оцінки на перерві 

вчителі не мають права - у цьому їх запевнив класний керівник. 

«Вони потім «утрясли», ті «одиниці» їм не ставили. Вже на наступному уроці (з 

іншої дисципліни, – ред.) Моцкус знову «читала мораль» дітям, змушувала їх 

вибачатися за те, що вони, почали їй, цитую, «качати права». Мовляв, вона і так 

їм іде на поступки. А тепер вона буде все робити по правилах. Знову ж таки 

більшість уроку вони слухали не тему самого уроку, а це», – поділилася сестра 

учениці. 

ІНША ВЕРСІЯ 

Сама ж Нійоля Моцкус розповіла про трохи іншу ситуацію, яка, з її слів, 
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виникла у одному з 9-их класів: «Діти, підробивши документи, втекли з уроків. І 

вчитель (класний керівник, – ред.) мусив шукати тих дітей, тому що їх не було. 

А вони підробили заяви (від батьків, – ред.)».  

«І я сказала учням: якщо ви збираєтеся такі речі робити, то пам'ятайте, що в 

основі ваших дій лежить брехня. Вони переступили закон, підробивши 

документи і поставили вчителя в таке незручне становище», – додала Нійоля 

Моцкус.  

За словами вчительки, згодом вдалося «з'ясувати», що учні були абсолютно 

неготові до уроку, який пропустили. «На перерві спитала. І все. Цим обійшлося. 

Я просто хотіла для себе визначитися, і вияснила, що вони не підготувалися до 

уроку. Був момент. І вони визнали і вибачилися. Все. Це дуже хороший 9 клас, в 

нас дуже хороші стосунки з ними», – додала жінка. 

«РОЗМАЛЬОВАНИЙ» ЯНУКОВИЧ 

Виникла у навчальному закладі й ще одна ситуація, яка стосується портретів 

президента Віктора Януковича. І знову ж таки вчительки Нійолі Моцкус. 

Так, у групі «Євромайдан Луцьк» у соцмережі Facebook Руслан 

Тимощук опублікував повідомлення матері однієї із учениць школи Галини 

Панас, де вона зазначає: «В Луцькій гімназії №21 імені Михайла Кравчука 

вчитель російської мови Моцкус Нійоля Вікторівна залякує учнів 7-А класу 

репресіями і «розборками» в прокуратурі за те, що діти зняли портрет 

Януковича в своєму класі».  

«Доводжу до відома учнів і цієї вчительки, що відповідно до статті 20 

Конституції України "Державними символами є Державний прапор України, 

Державний Герб України і Державний Гімн України." В четвер на батьківських 

зборах принесу Конституцію для вчительки і поясню їй це привселюдно. 

Янукович не має ніякого відношення до державних символів України», – 

йдеться у повідомленні. 

Щодо портрету Януковича Нійоля Моцкус розповіла, що зняла портрет вона, а 

не учні. «Хтось розмалював портрет Януковича», – прокоментувала вона.  

«Я прийшла на перерві. Я коли з ними спілкувалася, вони дивилися на щось за 

моєю спиною. За мною знаходиться щит, де розмістили державні символи. Я 

обернулася, дивлюся, розмальований портрет. Я – класний керівник, це – 

державна установа, я працюю в державній установі. Написано – державна 

символіка. Хочемо, чи не хочемо, легітимний президент, подобається, чи не 

подобається, пописаний був, такому вигляді я його залишати не могла», – 

повідомила Нійоля Моцкус. 

Тож, вчителька зняла помальований портрет, а замість нього повісила 

нормальний, з її слів, приблизно через три дні. «А потім я їм пояснювала, що не 

можна чинити таке і над Прапором і над державною символікою», – додала 

вона. 

ДІТИ, ВИХОВАНІСТЬ І ПОЛІТИКА 

Загалом же Нійоля Моцкус зазначила, що усі описані ситуації сталися в один 

день, 2 грудня, через те, що діти були «дуже емоційні».  

«Знаєте, діти завжди намагаються якось скористатися моментом, десь втекти 

«на барикади», кричачи «Ура!». І ми вже не перший раз з цим стикаємося, ми їх 

стримуємо, тому що дітей завжди берегли в такі моменти. Ми навпаки 

лояльно… Дітей, я вважаю, в політику взагалі не доцільно вмішувати. Їхнє діло 

– вчитися, наша справа – їх вчити», – пояснила вона. 

Мовляв, коли б дітей відпустили, а з учнями щось би сталося, то прокуратура 

вже займалася б вчителями. 

https://www.facebook.com/groups/1375069436074875/
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Насамкінець директор гімназії №21 Олег Ковальчук зазначив: «Діти є діти, 

вони непередбачувані. Багато залежить від того, як виховується дитина. А ми 

лише підтримуємо ті гарні традиції, які виховуються в сім’ї». 

 

 
 

http://www.gorodkiev.com.ua/index.php?newsid=35481 

Из-за Евромайдана дети могут стать инвалидами от испуга - Депутат  

Из-за массовых акций протеста (мирных), которые круглосуточно проходят 

на Евромайдане в Киеве, люди, проживающие поблизости, не могут спокойно 

спать по ночам. 

Об этом заявил народный депутат Украины от Партии регионов Михаил 

Чечетов в эфире телеканал «ТВі». 

«Да, есть законное право на манифестацию, на демонстрацию, на акцию 

протеста в рамках Конституции. Но с другой стороны, на Крещатике живут 

люди: маленькие дети, старики. Имеют ли они право ночью поспать? Дети 

там скоро станут инвалидами от испуга. Сотни, тысячи обращений! Так нельзя! 

Машина не проедет, „скорая― не проедет, в садик и в школу не попадешь, 

на работу не попадешь», – заявил Чечетов. 

По словам нардепа, митингующие, оккупировав целые кварталы, забрали 

у многих людей «законное право других поехать на работу, сходить в магазин». 

 

http://www.gorodkiev.com.ua/index.php?newsid=35481
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http://ria.ru/world/20131212/983750616.html#13950562623924&message=resize&re

lto=login&action=removeClass&value=registration 

Почти половина детей в Киеве не посещают школы из-за акций протеста 

Одной из основных причин отсутствия учащихся является решение родителей. 

Прежде всего из-за беспокойства и волнения, вызванных нестабильной 

ситуацией вокруг учебных заведений в центре города. 

Значительное количество школьников (48,1%) не посещают занятия в учебных 

заведениях Печерского района Киева из-за митингов, сообщила начальник 

управления образования Печерской райгосадминистрации Алла Ратушная. 

"В целом, из 25 школ Печерского района семь расположены в непосредственной 

близости к акциям протеста, которые продолжаются в столице. Каждое утро 

в районное управление образования администрации школ предоставляют 

оперативную информацию о количестве отсутствующих учеников на занятиях. 

Одной из основных причин отсутствия учащихся является решение родителей. 

Прежде всего из-за беспокойства и волнения, вызванных нестабильной 

ситуацией вокруг учебных заведений в центре города", — цитирует чиновника 

пресс-служба киевской администрации. 

По данным Ратушной, в общеобразовательных учебных заведениях 

Шевченковского района отсутствуют 38,4% учащихся. 

Вместе с тем она отметила, что, находясь в учебных заведениях, ученики 

находятся в полной безопасности, а педагоги обеспечивают полноценный 

образовательный процесс. 

В центре Киева с 21 ноября проходят акции сторонников евроинтеграции, 

недовольных решением кабмина приостановить подготовку к подписанию 

соглашения об ассоциации с ЕС. 

Как украинцы вышли на Майдан 

В Киеве и других регионах Украины с 21 ноября проходят массовые акции 

сторонников евроинтеграции, недовольных решением кабмина приостановить 

подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Спецназ "Беркут" 30 

ноября разогнал "евромайдан" в центре Киева, а 1 декабря в украинской 

столице состоялся многотысячный митинг, закончившийся захватом здания 

http://ria.ru/world/20131212/983750616.html#13950562623924&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://ria.ru/world/20131212/983750616.html#13950562623924&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
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киевской мэрии и массовыми столкновениями протестующих с милицией. 

Акции протеста продолжаются, протестующие требуют отставки правительства, 

досрочных президентских и парламентских выборов. Подробнее о том, 

как начинался "евромайдан", — в онлайн-репортаже РИА Новости >> 

 

 
 

http://gazeta.dt.ua/family/diti-na-maydani-_.html  

Діти на Майдані 

Є важкі теми для розмови з дітьми — секс, смерть, агресія... Знайти правильні 

слова для обговорення таких тем допомагають спеціально написані книжки, і 

все-таки в кожній сім'ї щодо цього свої правила. Найпростіші приклади: одні 

батьки разом із дітьми беруть участь у похороні хом'яка, інші непомітно 

купують на базарі нового, схожого, щоб дитина не зазнала травми. Хтось навчає 

завжди давати здачі, хтось — не вплутуватися в бійку. Одні батьки цілуються 

при дітях, інші вважають це нескромним. Багато що залежить від заведених у 

сім'ї правил і традицій, такої собі сімейної ідеології.  

І ось нова для України тема — гостре соціальне протистояння, полярність 

Майдану. Громадянська активність чи пасивність, оцінка подій, найчастіше — 

неоднозначних, схвалення чи незадоволення... Дорослі, схоже, інколи більше 

стурбовані тим, щоб висловити свою думку в блозі або поділитися в соцмережах, 

обговорити з сусідом або родичами, а ось як говорити про це з трирічними (і чи 

треба взагалі)? Чи брати з собою 10-річних? Чи втримувати вдома 16-річних? Чи 

поважати право студентів висловлювати свої політичні погляди і громадянську 

позицію?  

Життя ставить нас перед необхідністю приймати ці рішення. Звичка 

приховувати від дітей неприємні й небезпечні моменти життя — це насамперед 

звичка брехати їм. Ми виправдуємо себе тим, що робимо це для добра, але 

дитина здатна помічати й відчувати набагато більше, ніж ми можемо собі 

уявити. Крім того, не отримуючи зрозумілої інформації про події від важливих 

для них дорослих, діти звикають, по-перше, шукати її в інших джерелах і, по-

друге, не довіряти цим дорослим. Це також може сприяти формуванню 

внутрішньої тривожності — найгірший дар, який ми можемо залишити дитині. 

http://ria.ru/world/20131201/980971546.html
http://gazeta.dt.ua/family/diti-na-maydani-_.html
http://gazeta.dt.ua/family/seksualne-vihovannya-chasu-ye-do-14-rokiv-_.html
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Адже відсутність тривожності — значною мірою і є та сама впевненість у собі, 

яку всі ми так мріємо бачити в дітях.  

Тому для відповідальних батьків відповідь на запитання, обговорювати чи не 

обговорювати політичні події, котрі вриваються в наше життя, може бути тільки 

одна — позитивна. Те, що відбувається на Майдані й довкола нього, — чудовий 

привід торкнутися тем, котрі виходять за рамки повсякдення, і таким чином 

сприяти розвиткові дитини. Однак обговорення може бути різним — як за 

смисловим, так і за емоційним змістом. Відтак у дитини з'явиться або почуття 

ясності, визначеності, або, навпаки, паніки, страху, тривоги, перенесених на неї 

батьками.  

У соціальних мережах, "усній народній творчості" й навіть у ЗМІ поширюється 

епідемія чуток і повідомлень, які межують із божевіллям. Складні обставини 

породжують неоднозначні стани людей, і це цілком може передатися дітям. 

Тому відчуття визначеності, зокрема ваших дорослих принципів, очікувань, 

громадянської позиції, допоможе молодшим упоратися із занепокоєнням та 

страхами.  

Треба чекати, коли дитина запитає, чи дорослий сам має розпочати розмову на 

непросту тему слухняності/неслухняності щодо влади? Найкраще — 

скористатися яким-завгодно слушним приводом, зацікавленням дитини тими 

чи іншими зовнішніми подіями, й ініціювати розмову. Не Верховна Рада і 

навіть не школа, а тато й мама мають пояснити дітям, що таке добре і що таке 

погано в нинішній політичній ситуації. Це важливо й тому, що спільні цінності 

поєднують сім'ю. Поділятимуть діти ваші цінності, чи довіра до ваших слів буде 

обмеженою, залежить від морально-психологічного клімату в сім'ї, що 

формується роками, а не тільки в критичні моменти.  

Інша річ — чи зможуть учителі та батьки грамотно донести до дітей суть того, 

що відбувається? Це таке ж непросте запитання, як і те, чи правильно ми 

виховуємо своїх дітей. Звісно, краще б професіонали — історики, юристи, 

економісти — пояснювали дітям, що до чого. Або хоча б учителі на уроках 

історії. Але є ризик, що така розповідь матиме чітку ідеологічну спрямованість. 

Чи погодяться з нею батьки? Тому говорити вдома, звичайно, треба. Це частина 

нашої історії, це наше майбутнє, це наша політична грамотність. Крім того, такі 

події стимулюють інтерес до вивчення історії — не тільки за книжками, а й на 

основі реальних фактів. Хто, як не батьки, мають прищеплювати такий 

інтерес?  

Найкраще, що наші діти можуть винести з таких кризових політичних ситуацій, 

напевно, буде думка: я сам можу зробити висновки й вибір, навіть якщо він 

відрізнятиметься від вибору інших. У моїй країні від мене щось залежить, і я 

виросту її повноправним громадянином. Адже через десять років ці діти 

визначатимуть багато що в країні — так, як визначали долю країни студенти 

1990 р. під час "революції на граніті".  

Звістка про побиття збройними державними формуваннями молоді на 

Майдані сколихнула українців, багатократно посиливши опір владі, яка 

незаконно застосувала силу. При цьому потерпілих називали "дітьми". 

Безумовно, всі ми чиїсь діти. І українці відомі своєю філософією "жити заради 

дітей". Але штучне зарахування студентів, молоді 20—25 років, до категорії 

дітей означає також і зниження їхнього соціального статусу, громадянської 

відповідальності. Називаючи студентів дітьми, ми посилаємо сигнал, що не 

вважаємо їх достатньо зрілими. А потім ображаємося й нарікаємо на 

інфантильність молоді.  

http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/studentskiy-yevromaydan-krov-i-grim-_.html
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У первісних племенах після обряду ініціації ніхто не смів навіть натякати на 

неповноцінність або нижчий статус людини. Ініціацією, посвятою у 

громадянську та людську зрілість і відповідальність, нині для юнака може 

стати рішення про участь у тій або іншій політичній акції. Для студентів 

Майдан — це насамперед особистий досвід, грам якого, як відомо, дорожчий за 

тонну чужих настанов. Досвід, який свідчить, що кожна окремо взята людина 

цінніша за наймогутнішу державу. Ризики перебування у незвичайній, чимось 

некомфортній ситуації не мають перешкоджати отриманню цього досвіду. Може 

здатися, що на символічному Майдані відбувається лише боротьба ідей. Але, 

крім ідей, величезне місце тут займають і почуття, просто так уже склалося, що 

ідеям ми приділяємо більше уваги, а почуттям — менше. Наші дорослі 

відносини з владою насправді сповнені емоцій — страху, розпачу, безсилля, 

поклоніння, ненависті, бажання мати цю владу, невпевненості у своєму праві та 

невдоволення собою. Ці почуття ми мимоволі передаємо дітям. Дітям, котрі 

визначать і захистять майбутнє країни, в якій жити і нам, і їм. 

 

 
 

http://ua.112.ua/politika/u-provokaciyah-dovkola-yevromaydanu-berut-uchast-diti-

siroti-z-internativ-nardep-3336.html 

У провокаціях довкола Євромайдану беруть участь діти-сироти з інтернатів, - 

нардеп. 

 Під час масової акції протесту в Києві 1 грудня заворушення відбулися біля 

будівлі Адміністрації президента на вулиці Банковій. 

 Народний депутат від "Батьківщини" Степан Кубів стверджує, що у 

провокаціях, на кшталт тої, що відбулася 1 грудня на вулиці Банковій, беруть 

участь діти-сироти із інтернатів. Про це він заявив в ефірі "5 каналу".   "У мене 

є інформація, що діти, які є і навчаються в сиротинцях, вони перевдягаються і 

роблять такі провокації. Чому діти-сироти? Бо за ними взагалі нікого немає", - 

заявив депутат.   Нагадаємо, під час масової акції протесту в Києві 1 грудня 

заворушення відбулися біля будівлі Адміністрації президента на вулиці 

Банковій. У протистояннях, згідно з повідомленням МВС, постраждали більше 

100 правоохоронців. Також постраждали десятки журналістів і 

http://ua.112.ua/politika/u-provokaciyah-dovkola-yevromaydanu-berut-uchast-diti-siroti-z-internativ-nardep-3336.html
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мітингувальників. 

 

 
 

http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_na-antimajdan-vlast-svozit-detej-iz-priyutov-

udar/531965  

На "Антимайдан" власть свозит детей из приютов - УДАР 

Власть свозит на свои митинги в Киев детей из приютов. Об этом сообщил 

народный депутат от УДАРа Роман Чернега. 

"Власть дошла до того, что свозят на свои митинги детей из приютов. Я сегодня 

на Майдане встретил ребят. Их привезли из Одессы, из приюта "Светлое". 

Говорят, что им обещали еду и теплые вещи. А в результате они стояли на 

Европейской площади голодные и мерзли. Так им добрые люди посоветовали 

прийти на Майдан. Так они здесь хоть поели и мы им показали, где можно 

взять теплых вещей", - рассказал Чернега, которого цитирует пресс-служба 

политсилы. 

Он отметил, что только из этого детдома привезли 15 детей. 
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http://timer.od.ua/news/mvd_nikto_detey_iz_odesskih_priyutov_na_antimaydan_ne

_posilal_233.html 

МВД: никто детей из одесских приютов на Антимайдан не посылал 

В милиции опровергли распространѐнную нардепом-«ударовцем» информацию 

о том, что в Киев для участия в правительственных акциях свезли 

воспитанников детских домов из Одесской области. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Одесской области. 

Так, нардеп от «УДАРа» Роман Чернега заявил, что повстречал в Киеве 

подростков из одесского приюта «Светлое», которых якобы принудительно 

свезли в Киев для участия в организованном правительством Антимайдане. 

В доказательство своих слов он привѐл видео интервью с некими молодыми 

людьми, которые жалуются на камеру, что их привезли из одесского приюта, но 

не обеспечили даже едой, в связи с чем те пришли покушать на Майдан. 

Как оказалось, ни в Одессе, ни в Одесской области приюта «Светлое» не 

существует вообще. 

«На территории Одессы приюта с названием «Светлое» не существует. Ранее в 

Одессе по адресу: Базарная, 2 функционировал приют «Светлый дом», однако с 

2010 года это заведение уже не функционирует. Кроме того, оперативники 

проверили областной приют для детей «Свитанок» и приют для детей № 1 

Одесского городского совета. Во время проверки этих учреждений установлено, 

что все их воспитанники находятся на месте. При просмотре видеоролика, 

обнародованного в СМИ, воспитатели заведений сообщили, что те дети в их 

приютах не находились», - отметили в милиции. 

В связи с этим милиция попросила политиков и СМИ не распространять 

непроверенную информацию.   
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http://transkarpatia.net/transcarpathia/actual/25976-zakarpatc-na-evromaydan-

berut-malenkih-dteyfoto.html 

Закарпатці на Евромайдан беруть маленьких дітей(фото) 

На фото Андрійко Панасевич з закарпатського міста Берегово, якому всього 4 

роки. Ми не хочемо стверджувати, що реально примусило маму везти на 

Майдан таку маленьку дитину але хочемо нагадати, що на Майдані оголосили 

мобілізацію та готові оплати всі затрати на поїздку до Києва. 

У таких умовах живуть закарпатці на Евромайдані. 

 

 
 

http://vchaspik.ua/region/225460na-evromaydane-ispolzuyut-nesovershennoletnih  

На Евромайдане используют несовершеннолетних 

О фактах использования несовершеннолетних детей на Евромайдане рассказал 

16 декабря депутат Луганского облсовета, председатель Луганской областной 

организации Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-

интернационалистов) Иван Шердец в программе «Кредит доверия» на 

телеканале ЛОТ. 

Речь шла об участии луганской делегации в митинге «Сохраним Украину!», 

который по инициативе ПР, общественных, молодежных организаций и 

трудовых коллективов состоялся на Европейской площади столицы в субботу, 14 

декабря. Гости студии рассуждали о провокациях и опасности перехода грани 

мирной манифестации. 

«Когда двигались наши колонны, рядом проезжали машины, из которых нас 

агитировали не поддерживать Президента. Нас спрашивали, зачем мы сюда 

приехали. Но грань мирной манифестации никто не переходил, – рассказал 

Иван Шердец, – Но меня удивило то, что пришли девчонки и парнишки 13-15 

лет, которые спрашивали: почему мы здесь? А когда мы в ответ спросили, кто 

вас сюда прислал, они даже разговаривать не стали, развернулись и ушли». 

По словам депутата облсовета, в составе луганской делегации дети участия не 

принимали. В Киев поехали шахтеры, учителя и представители других рабочих 

профессий. Всего от Луганской области в митинге «Сохраним Украину!» 

приняли участие около10 тысяч человек. 
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http://ditvora.com.ua/diti-i-jevromaidan-chi-mozhlivo-pojednati 

Діти і Євромайдан - чи можливо поєднати? 

Чи лишився хтось байдужим до подій у Києві - напевно питання риторичне. 

Про Євромайдан говорять у транспорті й магазинах, в офісах і на вулиці. 

Інернет взагалі переповнений роздумами і розмірковуваннями - про минуле, 

теперішнє і майбутнє. 

Мене як психолога деякі мої знайомі питають - чи варто розповідати про те, що 

відбувається, дітям, адже тоді треба розповіти і про те, як "Беркут" побив 

студентів, і про те, що ті, хто керує нашою спільною власністю, не вміють і не 

хоуть брати на себе відповідальність, і про те, що країна фактично поділилася 

на громадян і тих, в кого роль громадянина ще не розвинулася. Це складні 

теми, і як їх пояснювати дітям ми ще не знаємо. Але на це питання я завжди 

відповідаю - якщо ви хочете, щоб ваша дитина була громадянином, вміла 

розрізняти правду і брехню, щоб уміла брати на себе відповідальність за країну 

- тоді розповідайте. Про все. І про насильство, страх, відчай. І про надію, 

бажання діяти, приймати і втілювати рішення. І про натхнення, якого дуже 

багато на цьому майдані. 

Звісно, таке питання не стоїть, коли, наприклад, тато їздить на майдан, а мама 

схвильовано спосерігає за новинами, але що робити, коли батьки тільки 

морально підтримують протести, при цьому залишаюись вдома і ходячи на 

роботу, як завжди? 

Ви можете ходити разом на місцеві мітинги, допомагати грошима і теплим 

одягом, разом пакувати те, що ви плануєте відправити в Київ. Крім того, і це ще 

важливіше, ви можете разом свідомо обирати товари в магазині, не 

підтримувати корупцію, разом наводити порядок навколо свого житла і 

допомагати оточуючим. Тобто всілякими способами підтримувати і розвивати 

відчуття належності до громади. 

Це спавді діє, адже тільки той, хто відчуває себе громадянином, тобто частинкою 

громади, буде будувати навколо себе той простір, який він хоче бачити і в якому 

хоче жити. 
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http://espreso.tv/new/2013/12/20/orhanizatory_antymaydanu_pryvlasnyly_hroshi_m

itynhuvalnykiv_a_lyudey_vykydayut_na_vulycyu 

Організатори Антимайдану привласнили гроші мітингувальників, а людей 

викидають на вулицю 

Прихильники Партії регіонів жаліються, що їм не платять за участь у мітингу 

Також учасники акції стверджують, що людям ніде спати. Через втому, холод та 

погане харчування у людей загострилися хронічні хвороби, а також люди 

почали масово хворіти застудою. Незважаючи на всі ці незручності, 

організатори акції відмовляються везти людей додому. 

За словами деяких учасників провладного мітингу, гроші, які мали отримати 

антимайданівці, забрали собі організатори.  

Серед антимайданівців багато неповнолітніх, які не знають, як добратися 

додому, бо не мають з собою ні документів, ні грошей.  
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http://www.unian.ua/politics/865890-militsiya-znayshla-dvoh-zniklih-ditey-na-

maydani-nezalejnosti-ta-u-marijinskomu-parku.html 

Міліція знайшла двох зниклих дітей на Майдані Незалежності та у 

Маріїнському парку 

Міліція заявляє, що розшукала двох раніше зниклих неповнолітніх дітей: на 

Майдані Незалежності та у Маріїнському парку.   

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у 

Київській області, працівники Бородянського райвідділу міліції близько двох 

тижнів шукали двох неповнолітніх – 16-річну Катерину та 17-річного 

Олександра. «Завдяки небайдужості громадян та допомозі працівників карного 

розшуку обласного управління міліції дітей повернули зі столиці додому», - 

зазначили у міліції і додали, що зникнення Катерини повідомила 10 грудня її 

мати. Жінка розповіла правоохоронцям, що дівчина і раніше могла піти з дому, 

але завжди поверталась. Сирота Сашко покинув гуртожиток Бородянського 

професійного ліцею днем пізніше, про що розповіла міліціонерам педагог 

навчального закладу. 

В результаті пошуків дівчину затримали в Маріїнському парку столиці. Її за 

орієнтуванням впізнали люди та повідомили в міліцію. Хлопця ж знайшли біля 

студентського намету на Майдані Незалежності, де він допомагав у 

приготуванні їжі. 

«Відкриті за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) 

кримінальні провадження за фактами зникнення дітей наразі закриті», - 

додали у міліції. 
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http://news.liga.net/ua/news/politics/947817-

gpu_viznala_poterp_limi_v_d_rozgonu_maydanu_88_aktiv_st_v.htm 

ГПУ визнала потерпілими від розгону Майдану 88 активістів 

Генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що серед постраждалих від розгону акції 

протесту - 7 студентів, 2 іноземця, 3 неповнолітніх та 7 журналістів 

У ході розслідування силового розгону Майдану в Києві в ніч на 30 листопада 

всього допитано близько 240 осіб, у тому числі близько 20 представників 

київської міліції, МВС і співробітників спецпідрозділу "Беркут", було 

призначено 57 судових експертиз. Про це під час доповіді у Верховній Раді 

заявив генеральний прокурорВіктор Пшонка.  

За його словами, за підсумками слідства підтвердилися 88 заяв про нанесення 

силовиками тілесних ушкоджень під час протистоянь між мітингувальниками і 

силовиками 29-30 листопада.  

Генпрокурор також заявив, що медики госпіталізували дві людини. 

Постраждали сім студентів, два іноземця, троє неповнолітніх, а також сім 

журналістів.  

"Інші 70 - це повнолітні цивільні особи", - додав він.  

"За попереднім підсумком службового розслідування МВС визнає, що в окремих 

випадках застосування заходів фізичного впливу та спецзасобів перевищували 

міру, необхідну для виконання покладених на працівників міліції обов'язків і 

не зводилося до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю порушників", - 

заявив генеральний прокурор.  

Після виступу генпрокурора народним депутатам показали відео "насильства 

щодо співробітників правоохоронних органів". У ньому показано, як 

мітингувальники "б'ють" силовиків. Після демонстрації відеоролика депутати 

від опозиції почали кричати "Ганьба!".  

Нагадаємо, після зриву підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом у 

країні різко загострилася політична криза. Десятки тисяч громадян взяли 

участь в акціях протесту з вимогою відставки уряду і президента, позачергових 

виборів Верховної Ради, підписання асоціації з ЄС. Найбільш масові протести 

проходять у Києві, їх підхльоснув кривавий розгін 30 листопада 

співробітниками міліції мирної акції студентів на столичному Майдані 

Незалежності. 1 грудня в Києві відбулося півмільйонне народне віче, 

протестувальники заблокували Майдан Незалежності, вулицю Хрещатик, 

зайняли будівлю КМДА, спробували заблокувати Кабмін і Адміністрацію 

президента. Біля АП на вулиці Банковій стався новий силовий розгін учасників 

Євромайдану. Постраждали десятки мирних громадян, у тому числі понад 40 

журналістів.  

Раніше Пшонка стверджував, що вказівки про силовий розгін Майдану 

надійшли екс-начальнику київської міліції Валерію Коряку вночі 30 листопада 

від заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича та голови КМДА 

Олександра Попова. Голова КМДА на допиті в ГПУ заявив, що координував 

розгін Майдану секретар РНБО Андрій Клюєв.  

 

http://news.liga.net/ua/news/politics/947817-gpu_viznala_poterp_limi_v_d_rozgonu_maydanu_88_aktiv_st_v.htm
http://news.liga.net/ua/news/politics/947817-gpu_viznala_poterp_limi_v_d_rozgonu_maydanu_88_aktiv_st_v.htm
http://file.liga.net/person/917-viktor-pshonka.html
http://news.liga.net/articles/politics/947659-evromaydan_den_30_y_obnovlyaetsya.htm
http://news.liga.net/news/politics/943676-pshonka_popov_i_sivkovich_zastavili_koryaka_razognat_evromaydan.htm
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http://rivne1.tv/Info/?id=29612 

Діти Майдану 

Брати чи не брати? Доки одні прагнуть виховувати синів і доньок революції, 

інші переконують: дітям на протестах не місце, якими б мирними їх не 

проголошували. Аргументи "за" і "проти" збирала #DFJMaidan3 (Ольга 

Андрущенко, Світлана Остапа, Марина Колесніченко та Ольга Мальчевська) 

Миколай, Миколай! Ніколай Азіров 

Рожева лялька з пухнастим комірцем - вона виглядає казковим персонажем 

серед зморених місяцем протестів майданівців. Погляд - у серце. Змерзлі 

пальчики стискають прапор України. Софійці 3 роки. Цікавиться - політикою.  

"Вона бігає по хаті: - "Миколай, Миколай! Ніколай.. Азіров." -  Питала: "Що таке 

Майдан?" -  Я кажу, що це всі мерзнуть, бочки.", - розповідає мама Вікторія. 

Каже, привела дитину попри відмовляння чоловіка. Бо вважає, що сьогодні 

безпечно. Бо ж свято. 

"Хлопці, дайте пройти в ЄС" 

 Фотографію Яреми з "Беркутом" перепостили у Facebook понад сотня 

кориcтувачів. Хлопцю - 2 роки. На Європротестах - з першого дня. З мамою і 

братом-першокласником. До кривавого розгону Майдану, мама - Журналіст 

Леся Головата - каже, і подумати не могла, що правоохоронці можуть нести 

загрозу.  На Майдан йшли щодня - дорогою зі школи. Тієї-самої, "заблокованої", 

на Лютеранській.  

Але після "розгону", Леся кардинально змінила думку: "До 30 листопада було 

чітке переконання, що вони повинні бути на Майдані, бо я хочу, щоби мої діти 

жили в Євросоюзі - з Європейскими цінностями. Потім перестали водити. 

Боялась навіть більше не заворушень, а кількості людей. То ж, тривали час не 

могла переконати себе, що діти тут потрібні. Але сьогодні нарешті збираємося 

вийти разом знову."  

Зіркові діти - також на Мадані 

Із усіма трьома малятами на Майдані - телеведуча Марічка Падалко із 

чоловіком журналістом Єгором Соболєвим. Двоє з малят - закутані у прапори 

України та ЄС.  

http://rivne1.tv/Info/?id=29612
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Із дітками приходила на Майдан і Катерина Ющенко - дружина Президента 

України Віктора Ющенка. 

А от журналіст Ірина Рибінська вважає, що брати з собою варто лише старших 

діток: "Для деток маленьких, лет до шести на Майдане может быть страшно или 

тревожно, потому что они не понимают составляющей этого "вертепа". А вот для 

тех, кому уже лет 7-13 - поход на Майдан и поучительный и интересный. Там 

же полно развлечений! Что касается подростков -- тут я не эксперт, ничего не 

могу сказать )))) Но уверена, что на Майдан надо идти каждому украинцу."  

Новий дорожний знак: "Обережно з дітьми!" 

Утім, деякі батьки - категоричніші. Емоційний пост Галини Титиш у Facebook 

передрукували понад два десятки інтернет-однодумців. Жінка спонукає батьків 

добряче подумати над безпекою власних малят. 

А на барикадах на вулиці Банковій хтось навіть встановив попереджувальний 

знак, який символізує, що дітям сюди не варто. 

Жоден Беркутівець не троне мого сина!  

З дітьми - в серці приходять активісти-батьки. Навіть якщо фізично малята не 

поряд. З думками про сина - на барикадах -цей пан. Попри те, що громадянин 

Канади, він з прапором України боронить мури навколо столичної 

адміністрації. Бо, каже, має в Україні малюка. І хоче, щоби хлопець жив у 

демократичній країні. Самого - 5-річного - батько брати з собою не став. Після 

кривавого розгону Майдану, правоохоронцям віри не йме. Та емоційно 

запевняє: "Жоден Беркутівець не троне мого сина! Слава Україні!" 

А ці близнюки вирішити підтримати Майдан - з тилу. 9-річні брати Андрій і 

Тарас навіть записали відеозвернення. До міліції. 

Стежити за безпекою діток на Майдані - і за всім, що відбувається в реальному 

часі - і запису можна за допомогою прямої он-лайн трансляції з місця подій. 
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http://zz.te.ua/ternopilski-dity-vzhe-hrayutsya-v-berkut-i-majdan/  

Тернопільські діти вже граються в ―Беркут‖ і ―Майдан‖ 

В українських школярів нова гра. Замість хованок і наздоганялок грають у ‖ 

майдан‖ і ‖ беркут ‖ – діляться спорстереженнями батьки у соцмережах. 

1 . ―Прийшла з батьківських зборів . Вчителька просила передати дітям , щоб не 

грали в школі в ігри за участю‖ Беркута ―. 

2 ―. Беркут‖ повинен наздоганяти людей і бити . У грі – це 20 торкань.Хто 

отримає 20 ударів , стає бійцем ―Беркута‖ , а інший, відповідно , перетворюється 

на звичайну людину ‖ . 

3 . ―Так, у мене дитина теж розповідав . Тільки вони не грали. Хлопчик сказав , 

що він ―беркутівець ―- на нього налетіли діти і почали штовхати ‖. 

- Змінилися і інші дворові забави. Якщо раніше хлопці могли подзвонити у 

двері і втекти . Тепер – стукають у вікна на перших поверхах і кричать : ‖ 

Виходьте , Вашого сина ‖ Беркут ‖ забрав‖ . 

Нові забави – реакція на сувору дійсність , пояснює психолог. Все, що показують 

по телевізору і обговорюють дорослі – перетворюється на дитячу гру. 

Катерина Істоміна , психолог: 

- Діти придумували правила, стежать за їх виконанням. Це непогано, навпаки , 

це позитивно , бо якщо б вони не грали, то було б гірше . Тому що всі ці 

переживання були б і них всередині. 

Забороняти хлопцям грати в ―Беркут‖, психолог не радить. Краще все 

пояснити. Але найголовніше , ―Беркут‖ звичних ―наздоганялок‖ не замінить. Як 

скоро ця гра вийде з моди – і чи не з’явиться її продовження – Беркут- 2 , -3 – 

залежить від ситуації в країні. 
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http://www.032.ua/news/446248 

«На Майдан вийшли діти», - мер Львова про євромайдан 

Учора міський голова Львова Андрій Садовий підсумував рік, що минає. 

Велика зустріч з громадою міста відбулась на стадіоні «Арена Львів». Як 

розповів мер під час виступу, Львів завжди був твердинею національних 

цінностей. Тому львів`яни так активно підтримують євроінтеграційний курс 

України. 

«Дуже важко було знайти слова, щоб охарактеризувати ситуацію, яка є в нас у 

Львові та Україні зокрема. Цей рік, на моє глибоке переконання, це рік 

усвідомлення нас самих – хто ми є і що має бути. І як має розвиватися наша 

країна, і як у нашій державі має розвиватися місто Львів. Половину року усі 

розмови були навколо євроінтеграції: підпише Україна? коли підпише? які 

умови? І була спільна позиція – і влади, і опозиції. Цього не сталося. На 

Майдан вийшли діти. Усі бачили ці очі молодих студентів, які хочуть жити в 

нормальній успішній країні, які хочуть добре вчитися і хочуть мати добру 

роботу. Потім було жорстоке побиття, яке сколихнуло всю державу. Була чітка 

позиція Львова і сьогодні люди дивляться, як Львів себе поведе. А Львів завжди 

був твердинею національних цінностей. 

Є питання: що далі буде? Немає зараз на це питання чіткої відповіді. Але 

попробуємо до неї підійти. Коли ми говоримо про асоціацію з ЄС, то крім 

християнських, ментальних цінностей, є ще певний прагматизм. 

 Ми збираємося будувати великий промисловий парк у Львові та великий 

комплекс для ІТ-компаній. Мова йде про створення десятків тисяч робочих 

місць. Ми провели багато переговорів з різними компаніями, але ця угода зараз 

пригальмувалась, бо в людей є переживання, як буде далі. Я пригадую розмову 

з представником німецької компанії, який у Львові побачив трамвай 

«Електрон» і запитав чи це «Сіменс» зробив його для Львова. Він був 

здивований, що у Львові роблять такі високотехнологічні продукти. Це наш 

український продукт, з яким можемо входити в ЄС, можемо продавати його, 

отримувати прибуток і робити додаткові робочі місця. Я впевнений, що ця 

асоціація дає нам багато. Я впевнений, що вона буде, але коли – залежить від 

нас з вами», - розповів міський голова Львова Андрій Садовий під час 

підсумкової зустрічі з громадою міста.  

 

 

http://www.032.ua/news/446248


22 листопада 2013 – 11 березня 2014 рр. 

87 
 

http://vgolos.com.ua/photo/dity_z_bagatoditnyh_simey_zavitaly_z_vertepom_na_lviv

skyy_yevromaydan_foto_129972.html 

Діти з багатодітних сімей завітали з вертепом на львівський Євромайдан 

(ФОТО) 

Вихованці гуртка театрального та образотворчого мистецтва УДЮМКів 

Личаківського та Галицького районів заколядували на львівському 

Євромайдані. 

Цього року серед колядників традиційним стало побажання відставки 

Януковича. Не став виключенням і цей вертеп, передаэ кореспондентВголосу. 

Керівник гуртку театрального та образотворчого мистецтва Анна Вовчак, яка 

була в ролі Cмерті, розповідає: перед виступом на сцені діти колядували в 

багатьох кафе, всюди їх приймали дуже тепло. 

Після львівського Євромайдану вони вирушили на сцену на площі Ринок.  

 

 
 

http://society.lb.ua/life/2014/01/14/251700_militsiya_zaderzhala_ohrannika.html 

Милиция задержала охранника Майдана 

Что ему инкриминируют - пока неизвестно. 

Около двух часов в Шевченковском РОВД работниками милиции 

удерживается охранник Евромайдана — Назарий Людкевич. 

Об этом сообщает с места событий активистСергей Бондарь. 

Назар несовершеннолетний, ему всего 17 лет. 

«Возле Биллы на Бессарабской площади была потасовка между "титушками" и 

охраной Майдана, после чего парня задержали сотрудники ГАИ, хотя не имели 

на это права. Что ему инкриминируют - пока что неизвестно», - по телефону 

сообщил LB.ua Сергей. 

На месте находятся около двух десятков активистов Майдана и народный 

депутат Украины, "свободовец" Юрий Бублик. Ожидается прибытие адвоката. 

Напомним, в местах возведение евромайдановцами баррикад, которые 

ограждают территорию палаточного городка и предупреждают возможность 

проникновения посторонних лиц, периодически возникают стычки между 

охраной Майдана и провокаторами-"титушками". Чаще всего 

http://vgolos.com.ua/photo/dity_z_bagatoditnyh_simey_zavitaly_z_vertepom_na_lvivskyy_yevromaydan_foto_129972.html
http://vgolos.com.ua/photo/dity_z_bagatoditnyh_simey_zavitaly_z_vertepom_na_lvivskyy_yevromaydan_foto_129972.html
http://vgolos.com.ua/
http://society.lb.ua/life/2014/01/14/251700_militsiya_zaderzhala_ohrannika.html
http://lb.ua/news/2013/12/06/245074_afgantsi_vmeste_militsiey_nachali.html
http://society.lb.ua/life/2013/12/19/248406_sud_snyal_so_svobodovtsa.html
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последние пытаются разобрать баррикады. Однако "майдановцы" каждый раз 

их пресекали. 

 
 

http://ipress.ua/news/militsiya_vidpustyla_nepovnolitnogo_aktyvista_38653.html 

Міліція відпустила неповнолітнього активіста Євромайдану 

Хлопця, якого міліція затримала сьогодні на Майдані, відпустили після того, як 

за нього заступились активісти та адвокат. 

"Затриманого неповнолітнього активіста Київради Назара відпустили. Після 

того, як до (Шевченківського - ред.) РУВС прибуло близько 40 побратимів та 

адвокат", - йдеться на сторінцікиївського осередку ВО "Свобода" у Twitter. 

Очікується, що завтра справу Людкевича розглядатиме суд. Подробиці і час 

майбутнього судового засідання не відомі. 

Зазначимо, сьогодні ввечері активісти київської "Свободи" повідомили через 

соціальні мережі, що міліція затримала неповнолітнього євромайданівця зі 

Львова з порушенням закону. 

За повідомленням Євгена Карася у Facebook, сьогодні в 18:20 на Бесарабці 

"тітушки" напали на двох охоронців Майдану. Охорона відбилася, але міліція 

забрала одного з них - неповнолітнього волонтера-охоронця Назара зі Львова у 

Шевченківський РУВС. 

http://lb.ua/news/2014/01/11/251378_polsotni_neizvestnih_pitalis.html
http://ipress.ua/news/militsiya_vidpustyla_nepovnolitnogo_aktyvista_38653.html
http://ipress.ua/go/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Tdm9ib2RhS3lpdg==
http://ipress.ua/news/svoboda_sklykaie_vsih_pid_shevchenkivskyy_rayviddil_de_zatrymaly_ohorontsya_maydanu_38651.html
http://ipress.ua/news/na_yevromaydani_u_lvovi_spalyly_opudalo_lidera_kompartii_video_38459.html
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http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/15/7009592/?attempt=1 

Прем'єр розповів, як Майдан "експлуатує дітей", і згадав Достоєвського 

Прем'єр Микола Азаров розповів "жахливу" історію про експлуатацію дитячої 

праці на Майдані. 

Про це він розповів, відкриваючи засідання уряду у середу. 

За його інформацією, на Майдані три тижні використовували працю зниклої 

дитини. 

"Я був вражений, коли почув, що у захопленому будинку профспілок знайшли 

12-річну дівчинку, яка 3 тижні перебувала у розшуку", - обурився прем'єр. 

Ще більше Азарова обурило те, що "весь цей час дорослі люди, організатори так 

званого штабу Майдану, не просто бачили поруч із собою цю дівчинку, а й 

використовували дитину на якихось роботах". 

"Дитину без документів поселили хтозна на яку квартиру, ніхто не переймався 

її долею", - розповів він. 

"Виявляється, Майдан абсолютно протиправно і аморально заманює до себе і 

фактично підкупляє неповнолітніх дітей "революцію творити", - резюмував 

Азаров. 

На іронічні посмішки журналістів, присутніх на засіданні, прем'єр вибухнув 

обуренням. 

"Чо посміхаєтесь? Окремі, якби діло йшло про вашу дитину, посміхались би?!", - 

запитав він. 

"Забули так звані лідери Майдану про моральний маніфест Достоєвського: 

"Жодна революція не варта сльози дитини", - нагадав прем'єр. 

Він поставив вимогу дати правову оцінку "фактам використання дітей у 

політичних акціях". 

Як відомо, останнім часом провладні ЗМІ та чиновники активно розповідають 

історії про "страшні" безчинства на Майдані. 

Зокрема канал 112, який пов'язують із главою МВС Віталієм Захарченком, 

повідомляв про пограбовану волонтерку та побитого активіста. 

Журналістам інших ЗМІ так і не вдалось знайти самих постраждалих. 

У опозиції це називають технологією влади з дискримінації Майдану. 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/15/7009592/?attempt=1
http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/8/7009167/
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http://tsn.ua/politika/azarov-rozpoviv-yak-maydan-zamanyuye-nepovnolitnih-

tvoriti-revolyuciyu-329654.html 

Азаров розповів, як Майдан "заманює" неповнолітніх "творити революцію". 

Прем'єра шокувала історія 12-річної дівчинки, яка втекла на Майдан.  

Прем'єр-міністр України Микола Азаров був шокований історією 12-річної 

дівчинки з Вінниччини, яка втекла з дому на київський Євромайдан та була у 

розшуку протягом трьох тижнів. Про це Азаров заявив під час відкриття 

засідання Кабінету міністрів. Голова Кабміну озвучив вимогу дати правову 

оцінку фактам залучення дітей до політичних акцій. "Я був шокований тим, що 

у Будинку профспілок знайшли 12-річну дівчинку, яка три тижні перебувала в 

розшуку. Весь цей час дорослі люди, організатори так званого штабу Майдану, 

не просто бачили перед собою цю дівчинку, вони використовували дитину на 

якихось роботах. Дитину без документів поселили хтозна в яку квартиру, ніхто 

не турбувався про її долю і здоров'я. Виявляється, Майдан абсолютно 

протиправно і аморально заманює до себе чимало неповнолітніх дітей 

революцію творити", - обурився прем'єр, передає УНІАН.  Читайте також: 

Євромайдан за весь час свого існування нічого Україні не приніс - Азаров За 

його словами, "так звані лідери Майдану забули про моральний маніфест 

Достоєвського": жодна революція не гідна сльози дитини. "Я вимагаю дати 

жорстку правову оцінку факту використання дітей у політичних акціях. На мій 

погляд, ця дика історія продемонструвала, що організаторам Майдану байдужа 

доля держави, інтереси більшості громадян, дітей", - заявив Азаров. Як 

повідомлялося раніше, ще у грудні 2013 на євромайданах з'явились діти і 

домашні улюбленці.  

http://tsn.ua/politika/azarov-rozpoviv-yak-maydan-zamanyuye-nepovnolitnih-tvoriti-revolyuciyu-329654.html
http://tsn.ua/politika/azarov-rozpoviv-yak-maydan-zamanyuye-nepovnolitnih-tvoriti-revolyuciyu-329654.html
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http://gazeta.ua/articles/andrij-kokotyuha/_zayavlyayuchi-pro-ditej-na-majdani-

azarov-movchit-pro-ditej-u-kopankah/536382 

Заявляючи про дітей на Майдані, Азаров мовчить про дітей у копанках 

"Виявляється, Майдан абсолютно протиправно і аморально заманює до себе і 

фактично підкупляє неповнолітніх дітей "революцію творити" - заявив прем'єр – 

міністр України Микола Азаров 15 січня. Так само впевнено він рівно місяць 

тому, виступаючи перед бюджетниками так званому "Антимайдані", заявив, що 

однією з головних умов підписання Асоціації з ЄС є обов'язкова легалізація 

одностатевих шлюбів. Ловити за язик Миколу Яновича можна, скільки 

завгодно. Проте є речі, котрі він за жодних обставин не озвучить. 

Та спершу варто нагадати – свій електорат Партія регіонів, включаючи 

Азарова, знає дуже добре. Бюджетників можна вигнати під дощ та тримати 

десять годин, як у Харкові в дні проведення Форуму Євромайданів. Вони не 

нарікатимуть. Їм можна недоплатити або взагалі не заплатити за участь у 

провладному мітингу – вони здебільшого мовчатимуть. І потрібні нам висновки 

для себе зроблять, на жаль, далеко не всі. Ядерний електорат "регіоналів" 

тримається не лише на страху, покорі та дрібних подачках у вигляді вихідного 

за "відстояний" мітинг. Урівноважують їх максимально просто та зрозумілі 

месиджі, котрі доносять здебільшого ровесники. Чи старші люди на кшталт 

Азарова. 

Налаштувати проти Майдану та революції загалом можна, не мудруючи 

лукаво. Досить озвучити: там збираються бомжі з туберкульозом, проститутки з 

венеричними хворобами, гомосексуалісти, готові всіх довкола навернути в свою 

віру. Спроектувати все, крім хіба що бомжів, на звичаї Заходу, нагадати в дусі 

СРСР про його тлінний вплив. У подібну схему легко лягає так звана 

експлуатація дитячої праці. Ті, кому за 40, прекрасно пам'ятають подібні історії, 

розказані щотижня на політінформаціях. Не знаю, як хто, а в нас у школі навіть 

збирали якісь посилки для нещасних та гноблених дітей західної бідноти. Ще й 

мітинги проводили на їхню підтримку. 

http://gazeta.ua/articles/andrij-kokotyuha/_zayavlyayuchi-pro-ditej-na-majdani-azarov-movchit-pro-ditej-u-kopankah/536382
http://gazeta.ua/articles/andrij-kokotyuha/_zayavlyayuchi-pro-ditej-na-majdani-azarov-movchit-pro-ditej-u-kopankah/536382
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Але якщо проституція та одностатеві шлюби до сфери зацікавлень Миколи 

Азарова точно не входять, то, як прем'єр-міністр і голова уряду, він повинен 

знати: заявляючи, що хтось на Майдані експлуатує дітей, треба не забувати про 

шахти-копанки промислового Донбасу. Там на роботах задіяна дитяча праця. 

Це показали автори документального фільму "Шахта №8", після чого стрічку 

заборонили для офіційного показу в Україні. Це не означає, що припиняється 

експлуатація дітей у промислових регіонах, котрі, як гордо завив Азаров, дають 

90% бюджету України. 

Права дітей порушуються насамперед владою. І відбувається це щодня, в 

кожній середній школі країни. Скандал із неякісними підручниками, котрі до 

всього ще й надруковані з помилками, якось вдалося згорнути. Але ж 

підручники залишилися! Ось яку початкову освіту отримують українські діти. 

До речі, діти бюджетників – не виняток. Від неякісної освіти та корупції в 

навчальних закладах вони страждають разом із дітьми тих, хто поділяє ідеї 

Майдану, базовані на європейських цінностях. 

Давайте згадаємо зовсім свіжий факт. Уряд, очолюваний Азаровим, заклав у 

бюджет на потреби онкохворих українських дітей лише 50 мільйонів гривень. 

Цих грошей, кажуть, не вистачить навіть на елементарні ліки для хіміотерапії, 

не кажучи вже про дорогі. . Натомість на утримання силових структур 

передбачено в кілька разів більше. Тобто, міліція, прокуратура, суди, "Беркут" 

для Азарова важливіше, ніж здоров'я дітей. І при цьому він все одно говорить – 

Майдан, мовляв, використовує дитячу працю в своїх інтересах. Ще трохи, й 

зазвучать фрази про сексуальну експлуатацію. 

Нарешті, так звана турбота про дітей на Майдані у вустах Миколи Азарова – не 

що інше, як чергове мавпування месиджів революції. Бо, нагадаю, все почалося 

через побиття "Беркутом" студентів, тобто – наших дітей. Оскільки це 

ефективно працює проти влади, вона вустами Миколи Яновича вирішила 

просто взяти тему нещасних дітей на власне озброєння. Нічого реально не 

роблячи для забезпечення щасливого дитинства українців. 
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http://firstua.com/uk/video/episode/z_pershykh_vust/2014/01/15/7865 

Глава Уряду про використання дітей в акціях протесту 

Микола Азаров, Прем'єр-міністр України: 

- Я був шокований тим, що у захопленому Будинку профспілок знайшли 12-

річну дівчинку, яка три тижні перебувала в розшуку. Весь цей час дорослі 

люди, організатори так званого штабу Майдану, не просто бачили перед собою 

цю дівчинку, вони використовували дитину на якихось роботах. Дитину без 

документів поселили хто-зна в яку квартиру, ніхто не турбувався про її долю і 

здоров'я. Виявляється, Майдан абсолютно протиправно і аморально заманює до 

себе чимало неповнолітніх дітей. Революцію в лапках творити. Ви хоч 

розумієте, яка це біда для родини. Якщо б діло йшло про вашу дитину, 

посміхалися би? Так звані лідери Майдану забули про моральний маніфест 

Достоєвського. Жодна революція не варта сліз дітей. Хочу запитати у всіх 

батьків України: "Ви таких аморальних порядків хочете для всіх дітей?" Я 

вимагаю дати жорстку правову оцінку факту використання дітей у політичних 

акціях. 

 

 
 

http://www.politarena.org.ua/index.php?newsid=61802 

«Дети майдана»: как ломаются их судьбы 

На днях на Бессарабке милицией был задержан 17-летний хулиган из «Правого 

сектора». Он устроил драку, а при задержании сопротивлялся 

правоохранителям. На помощь юнцу пришел «свободовец» Бублик, пожелавший 

взять того на поруки. 

А почему взрослые дядьки из оппозиции за 50 с лишним дней Евромайдана ни 

разу не пытались поинтересоваться, сколько «гаврошей» майданит сегодня в 

Киеве! Что они тут делают, если у них дома есть семьи, родные. 

Оппозиционерам нужна массовка и без разницы, кто ее обеспечивает. К тому же 

подростки, которых на Майдане много, это и дармовая рабсила, и податливый 

материал для провоцирования драк. Эти пацаны и девчата думают, что 

приехали на революцию. На самом же деле взрослые политики ломают им 

судьбы. 

http://firstua.com/uk/video/episode/z_pershykh_vust/2014/01/15/7865
http://www.politarena.org.ua/index.php?newsid=61802
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Как тут не вспомнить нашумевшую историю о девочке со Жмеринки, которую 

родные искали везде, где только можно, а она оказалась в Доме профсоюзов в 

Киеве. 12-летняя ученица жмеринской школы-интерната Оксана Морозова 

пропала 20 декабря прошлого года. Ее искали почти месяц, и нашли в здании 

столичных профсоюзов. Да и то случайно, она попала в больницу с 

отравлением. За все это время никто из т.н. комендантов Дома профсоюзов, 

журналистов, пасущихся сутками в штабе, штабной охраны не удосужился 

поинтересоваться у девочки, сколько ей лет. Есть ли у нее хотя бы паспорт. 

Более того, судя по ее рассказам, жила она не только в профсоюзах, но и на 

снятой «революционерами» квартире. Чем занималась? Говорит, что 

выписывала пропуска в Дом профсоюзов. Надо сказать, что эти пропуска 

выдаются не всем, например обычным протестующим попасть в помещение, где 

расположился штаб, не так уж и просто. Тем более там переночевать. Доступ к 

выдаче пропусков имеет ограниченное число людей. Например, помощники 

депутатов. А это значит, что они ежедневно видели Оксану.  

По ее словам, приехала она на Майдан в поисках заработка, но деньги иногда 

платили, а иногда и не платили. Проще говоря, использовали детский труд. 

Сейчас девочка, похоже, поняла, что искала на Майдане романтику, а нашла 

проблемы. А сколько таких оксан еще осталось и в Доме профсоюзов, и здании 

Киевсовета, на съемных квартирах. Они делают бутерброды, разливают чай, 

убирают мусор. А их родители, как мама этой девочки, не находят себе места с 

горя, болеют. Да и сами дети переживают психологические травмы. Лечить 

которые придется годами. Вот результат заманивания детей на Майдан.    

«Я был шокирован сообщением о том, что в захваченном Доме профсоюзов 

нашли двенадцатилетнюю девочку, которая три недели находилась в розыске, - 

заявил во вступительном слове на заседании Кабмина премьер-министр 

Николай Азаров. – Все это время взрослые люди, организаторы т.н. Майдана не 

просто видели рядом с собой эту девочку, а использовали ребенка на каких-то 

работах. Ребенка без документов поселили неизвестно в какую квартиру, и 

никому не была интересна ее судьба, ее здоровье». Премьер справедливо 

возмутился: «Оказывается, Майдан абсолютно противоправно и аморально 

заманивает к себе и фактически подкупает многих несовершеннолетних – 

«революцию» творить. Вы хотя бы понимаете, какая это беда для семей? А не 

дай Бог, и трагедия… Забыли так называемые лидеры Майдана о моральном 

манифесте Достоевского: «Ни одна революция не стоит слезы ребенка»? Хочу 

спросить всех родителей в Украине: вы таких аморальных порядков, как на 

Майдане, хотите для своих детей?». И потребовал дать жесткую правовую 

оценку фактам использования детей в политических акциях. Добавим: истории 

Оксаны из Жмеринки и несовершеннолетнего хулигана с Львовщины, 

задержанного за драку, это только то, что стало достоянием общественности. 

Намного больше шокирующих вещей скрыто за баррикадами. 

Западные политики активно поддерживают Евромайдан, приезжают туда, 

выступают, печеньки раздают. А чтобы сталось у них с людьми, незаконно 

использующими детский труд? В Хартии основных прав Евросоюза, ст. 32, 

сказано: «Наемный труд детей запрещен. Минимальный возраст 

трудоустройства не должен быть ниже минимального возраста окончания 

школы... При допуске молодежи к работе должны обеспечиваться условия 

труда, отвечающие ее возрасту, и предусматриваться защита от экономической 

эксплуатации и любой работы, которая может вредить безопасности, здоровью 

либо физическому, умственному, моральному или социальному развитию 
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молодежи или быть помехой получению образования».  

Возьмем в качестве примера законодательство Германии, ее политики очень 

часто бывают на Майдане. Там дети до 15 лет не имеют права работать. Есть 

исключения: добровольный уход за домашними животными, продажа газет и 

даже сельхозработы. Но только в том случае, если их жизнь и здоровье не 

подвергаются опасности. Укусит домашний любимец – привет, папа, плати 

штраф. Ни одно из этих занятий не должно никоим образом влиять на 

посещаемость в школе. Именно поэтому ежедневная работа для детей и 

подростков ограничивается до двух часов в день в течение всего учебного года. 

Дети и подростки не могут работать по ночам, а после рабочего дня обязательно 

должны отдохнуть 12 часов. Нарушение этого законодательства тянет за собой 

административную и уголовную ответственность. 

Дети могут быть допущены к участию в художественных перфомансах, если на 

это есть соответствующее разрешение, а условия для проведения признаны 

удовлетворительными. Так было в ноябре 2011-го года, когда мюнхенские 

школьники вышли на улицы города, протестуя против появления фашистских 

лозунгов и свастик на стенах одной из школ. Дети и их родители (это очень 

важный момент!) совместно провели акцию, прошли с плакатами, закрашивали 

нацистские граффити изображениями голубей мира, цветов, солнца. Выходит, 

права своих детей европейцы уважают и всячески оберегают, а вот 

использование украинских детей на Майдане в политических целях замечать 

отказываются. Опять двойные стандарты, господа… 
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http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?z_maydanu_zaklikayut_zabrati_ditey_ta

_zhinok&objectId=1301132 

З Майдану закликають забрати дітей та жінок 

Опозиція закликає не приводити на Майдан у середу ввечері жінок та дітей. 

За повідомленням УП, про це на прес-конференції в Штабі національного 

спротиву заявив заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр Турчинов. 

"Попри звірячі дії влади ми не скасовуємо засідання Народної ради та віче на 

Майдані сьогодні ввечері. Однак просимо жінок та дітей не приходити на 

Майдан", – сказав він. За його словами, опозиція має інформацію про подальші 

наміри влади нападати на активістів та організаторів акцій протесту. 

"І вони і надалі готові вбивати", - сказав Турчинов. 

Він також спрогнозував, що жертвами вранішньої бійки на вулиці 

Грушевського можуть бути більше людей "оскільки кількох активістів "Беркут" 

затягнув до себе, їхня подальша доля невідома". 

"Але ми оголошуємо тотальну мобілізацію і в Україні знайдеться багато 

патріотів, готових померти заради того, щоб бути вільними людьми", - сказав 

опозиціонер. 

Як відомо, в столиці триває силове протистояння між активістами і міліцією. 

Вже підтвердженозагибель трьох протестувальників. 

 

 
 

http://newvv.net/politics/region/228233.html 

Діти "удосвіта чекають пострілів" - недитячі вірші на чернігівському Майдані 

Сьогодні на Чернігівському майдані школярка читала вірші. 

Вийшла вчиталька та розчулено її хвалила, всі аплодували. 

Без ритму та іронії 

здіймаюся удосвіта, 

чекаю на пероні я 

і спалахів і пострілів. 

Я для гармат народжений, 

для розквіту Вкраїни, 

http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?z_maydanu_zaklikayut_zabrati_ditey_ta_zhinok&objectId=1301132
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?z_maydanu_zaklikayut_zabrati_ditey_ta_zhinok&objectId=1301132
http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/22/7010639/
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?mediki_pidtverdili_zagibel_shhe_odnogo_mitinguvalnika_u_kiyevi&objectId=1301124
http://newvv.net/politics/region/228233.html
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та шлях перегороджений 

і йти треба по тинам. 

Я мертвий революючий, 

я голос свого краю, 

Буваю хоч розлючений 

І через що не знаю . 

Плаксивий спів пригноблених 

і наріст непрацюючих, 

я світом всім захоплений 

і подих всехвилюючий. 

Без ритму та іронії 

я переляк міфічний 

повторюю в агонії 

Ніхто ніде не вічний 

 

 
 

http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?u_lvovi_zhinka_z_ditmi_viyshla_na_prot

est_pid_stini_sbu&objectId=1301145 

У Львові жінка з дітьми вийшла на протест під стіни СБУ 

У середу, 22 січня, до будівлі Служби безпеки України у Львівській області, що 

на вул. Вітовського, прийшла жінка з двома малими дітьми, аби висловити свій 

протест проти ситуації в країні. 

Про це ZAXID.NET повідомили очевидці. 

Жінка принесла з собою плакат зі зверненням від себе як громадянки України 

до СБУ: «Прошу вжити заходів щодо існуючої влади, яка безпосередньо несе 

загрозу безпеці України та її громадянам! Візьміть відповідальність, поки не 

пізно!» 

Дитина також тримає плакат з написом: «Я масовий заворушник». 

Нагадаємо, 22 січня вранці львівські журналісти провели пікет під стінами 

Львівської обладміністрації з вимогою припинити вбивства мітингувальників у 

Києві та введення диктатури в країні. 

http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?u_lvovi_zhinka_z_ditmi_viyshla_na_protest_pid_stini_sbu&objectId=1301145
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?u_lvovi_zhinka_z_ditmi_viyshla_na_protest_pid_stini_sbu&objectId=1301145
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?u_lvovi_zhurnalisti_vimagali_pripiniti_vbivstva_mitinguvalnikiv&objectId=1301135
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http://zik.ua/ua/news/2014/01/23/nepovnolitni_ne_mayut_buty_v_epitsentri_sutycho

k__stolychna_prokuratura_455128 

Неповнолітні не мають бути в епіцентрі сутичок, – столична прокуратура 

Діти не повинні бути у центрі протистоянь та сутичок у Києві і брати активну 

участь у таких подіях, оскільки вони не усвідомлюють наслідки цього – ані для 

себе, ані для оточуючих. 

Про це повідомляє прес-служба прокуратури м. Києва. 

«Контролюйте місцезнаходження своїх дітей», – звернулись у прокуратурі до 

батьків неповнолітніх. 

Начальник відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури міста Києва Олеся 

Волошина нагадала, що під час масових заворушень в центрі столиці на вул. 

Грушевського було затримано сімнадцятирічного молодика, який брав участь у 

протистоянні з правоохоронцями. 

Вчора Солом’янський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у 

вигляді домашнього арешту. 

Як йдеться у повідомленні прес-служби столичної прокуратури, під час 

проведення досудового розслідування він «відмовився співпрацювати зі 

слідством та надавати покази. Проте, зважаючи на заяви захисника 

підозрюваного та інформацію, яка з’явилася в ЗМІ щодо отримання 

неповнолітнім тілесних ушкоджень, буде проведено перевірку механізму та 

обставин отримання ним травм». 

Нагадаємо, хлопець – житель Червонограда, що на Львівщині. Його схопили 

беркутів ці і жорстоко побили. 

«Зважаючи на ситуацію, яка склалася в Києві – прояви вандалізму, ворожнечі, 

агресії, погроми, підпали, потрібно звернути особливу увагу на те, що в самому 

епіцентрі подій перебувають неповнолітні діти. Так, вчора на одному з 

центральних телеканалів транслювався сюжет, в якому хлопець розповідав про 

свою участь у протистоянні з міліцією. На вигляд юнаку не більше ніж 14 років, 

проте за його словами він перебуває на Майдані майже з самого початку акцій 

протесту та приймає в них активну участь», – зазначила прокурор. 

http://zik.ua/ua/news/2014/01/23/nepovnolitni_ne_mayut_buty_v_epitsentri_sutychok__stolychna_prokuratura_455128
http://zik.ua/ua/news/2014/01/23/nepovnolitni_ne_mayut_buty_v_epitsentri_sutychok__stolychna_prokuratura_455128
http://zik.ua/ua/news/2014/01/23/17richnomu_ievromaydanivtsyu_z_chervonograda_zagrozhuie_12_rokiv_tyurmy__nardep_455004
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За її словами, діти легко піддаються впливу сторонніх осіб та, не усвідомлюючи 

серйозності ситуації, що наразі склалася в столиці, приходять на Майдан та 

перебувають там досить тривалий час без нагляду. 

«Згадайте, як нещодавно неповнолітні дівчата з Вінницької та Херсонської 

областей ховалися на Майдані, а їхні батьки у той же час, збиваючись з ніг, 

шукали їх по всій країні. А скільки ще таких дітей?» – наголосила Олеся 

Волошина. 

 

 
 

http://for-ua.com/kiev/2014/01/23/161416.html 

Прокуратура обеспокоена участием несовершеннолетних в акциях в центре 

Киева  

Прокуратуры Киева обеспокоена нахождением несовершеннолетних в 

эпицентре противостояния в Киеве, сообщает пресс-служба прокуратуры.  

По данным начальника отдела защиты прав и свобод детей прокуратуры Киева 

Олеси Волошиной, в частности, во время массовых беспорядков в центре 

столицы на ул. Грушевского задержали семнадцатилетнего парня, который 

принимал участие в противостоянии с правоохранителями.  

Вчера Соломенский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения. 

Суд, учитывая возраст парня, применил по отношению к нему домашний арест.  

Во время проведения досудебного расследования подозреваемый отказался 

сотрудничать со следствием и давать показания. Однако, исходя из заявления 

защитника подозреваемого и появившуюся в СМИ информацию относительно 

получения несовершеннолетним телесных повреждений, будет проведена 

проверка механизма и обстоятельств получения им травм, отмечают в 

прокуратуре.  

«Учитывая ситуацию, которая сложилась в Киеве - проявления вандализма, 

вражды, агрессии, погромы, поджоги - нужно обратить особое внимание на то, 

что в самом эпицентре событий находятся несовершеннолетние дети. Так, вчера 

на одном из центральных телеканалов транслировался сюжет, в котором парень 

рассказывал о своем участии в противостояниях с милицией. На вид юноше не 

более 14 лет, однако, по его словам, он находится на Майдане почти с самого 

http://for-ua.com/kiev/2014/01/23/161416.html
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начала акций протеста и принимает в них активное участие», - отметила 

Волошина.  

Она акцентировала, что дети легко поддаются влиянию посторонних лиц и, не 

осознавая серьезности ситуации, которая сейчас сложилась в столице, приходят 

на Майдан и находятся там достаточно длительное время без присмотра.  

Как подчеркнула прокурор, дети не должны быть в центре противостояния и 

столкновений, тем более активно участвовать в таких событиях. При этом в 

прокуратуре призвали родителей контролировать местонахождение детей.  

Как сообщалось ранее, противостояния между протестующими и 

правоохранителями на улице Грушевского в Киеве продолжаются четвертый 

день. 

 

 
 

http://ru.tvi.ua/new/2014/01/25/v_dnepropetrovske_miliciya_zaderzhala_13_aktivist

ov 

В Днепропетровске милиция задержала 13 активистов 

В Днепропетровске милиция задержала 13 участников акции протеста, двое из 

них – несовершеннолетние. 

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. 

"Около 14:00 24 января в парке им. Калинина собралась группа молодежи 

численностью около 80 человек. В 15:00 они отправились на Европейскую 

площадь по просп. Карла Маркса, при этом около 15 человек закрыли свои лица 

медицинскими масками и замотали шарфами. Во время шествия они несколько 

раз выкрикивали: "Ганьба", – нарушали общественный порядок и 

провоцировали столкновения с сотрудниками милиции", – говорится в 

сообщении. 

Среди задержанных 6 студентов днепропетровских вузов, 5 учащихся 

колледжей и средних школ, 2 нигде не работают и не учатся. В отношении 11 

составлены административные протоколы. 

http://ru.tvi.ua/new/2014/01/25/v_dnepropetrovske_miliciya_zaderzhala_13_aktivistov
http://ru.tvi.ua/new/2014/01/25/v_dnepropetrovske_miliciya_zaderzhala_13_aktivistov
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Все ребята отпущены из райотдела. На 4 нарушителей по решению суда 

наложены штрафы в размере 2550 грн. Относительно последних 7 суд примет 

решение сегодня. 

 

 
 

http://atn.ua/obshchestvo/harkovskie-milicionery-prosyat-roditeley-ne-puskat-detey-

na-akcii-protesta 

Харьковские милиционеры просят родителей не пускать детей на акции 

протеста 

Милиционеры просят родителей не пускать детей на акции протеста в 

Харькове. 

Как сообщили в пресс-службе ГУМВДУ в Харьковской области, в отдельных 

случаях подростки самовольно оставляют дома или учебно-воспитательные 

учреждения для участия в различных акциях. 

―Это приводит к вовлечению детей в противоправную деятельность и создает 

угрозу их жизни и здоровью. К сожалению, в некоторых областях Украины уже 

имеют место досадные последствия таких опрометчивых поступков со стороны 

подростков. Так , 20 января к черниговским милиционерам обратились 

родители с заявлением о том, что их 16- летний сын ушел из дома и до сих пор 

не вернулся. Было установлено , что 20 января разыскиваемый был доставлен с 

Европейской площади Киева в городскую клиническую больницу. Парень был 

без сознания , медики обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму, 

ушиб головы. Предварительно установлено, что указанные травмы подросток 

получил во время массовых беспорядков, которые происходили на улице 

Грушевского в Киеве. ‖ 

Харьковские милиционеры настойчиво советуют родителям внимательно 

следить за детьми, всегда интересоваться, где и с кем они проводят время, в 

каком окружении находятся. 

―Правоохранители напоминают, что во время разговора с детьми стоит 

разъяснить им требования действующего законодательства Украины, согласно 

которым сейчас усилена уголовная ответственность, в том числе для 

http://atn.ua/obshchestvo/harkovskie-milicionery-prosyat-roditeley-ne-puskat-detey-na-akcii-protesta
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несовершеннолетних, за участие в массовых беспорядках и акциях протеста, 

использование с этой целью оружия и легковоспламеняющихся веществ. В то же 

время ст. 185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность за действия, связанные с 

нарушением установленного порядка организации и проведения митингов, 

уличных шествий и демонстраций, - добавили в пресс-службе. 

 

 
 

http://novadoba.com.ua/2605-miliciya-prosyt-batkiv-ne-puskaty-ditey-na-akciyi-

protestu.html 

Міліція просить батьків не пускати дітей на акції протесту 

Серед доставлених до Соснівського райвідділу міліції осіб, що порушували 

громадський порядок, були й неповнолітні. Тому міліція просить батьків 

посилити контроль за своїми дітьми.  

Про це «Новій Добі» повідомили в СЗГ УМВС України в Черкаській області. 

– В переважній більшості серед психологічних особливостей неповнолітніх 

спостерігається несформованість світогляду, визнання авторитетності і 

безумовне підкорення волі неформальних лідерів. Такий вплив часто являється 

асоціальним. В перехідний період підлітки намагаються звільнитись від оцінки 

і впливу дорослих, вони досить критичні у стосунках з батьками, піддають 

сумніву поради старших, заперечують «застарілу» систему норм і традицій, – 

пояснює старший психолог відділу психологічного забезпечення УКЗ УМВС в 

Черкаській області Тетяна Яскевич. – Це може проявлятися в справжньому 

бунті, крайності і безкомпромісності у вимогах і поглядах, схильності 

пред'являти надмірні претензії іншим людям. Неповнолітні часто вважають 

свою точку зору найправильнішою, висловлюють готовність боротися, 

протестувати, сперечатися і відстоювати свою думку будь-якими способами. 

Саме в цей час батьки повинні бути особливо уважними та терплячими до дітей, 

розуміти їх прагнення до самовираження, слідкувати, щоб в період підліткового 

та юнацького психологічного розвитку вони не потрапили під негативний 

вплив. 

http://novadoba.com.ua/2605-miliciya-prosyt-batkiv-ne-puskaty-ditey-na-akciyi-protestu.html
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УМВС України в Черкаській області просить громадян, зокрема батьків, 

убезпечити дітей від участі в масових заходах та вчиненні кримінальних 

правопорушень. 

 

 
 

http://varta.com.ua/news/lviv/1097106.html 

«Міліція, не стріляй в тата і маму»: львівські діти пікетували управління МВС 

„Міліція, не стріляй в тата і маму‖ – закликали сьогодні львівських 

правоохоронців учні Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени 

Степанів. Мирна акція протесту відбулася під стінами обласного головного 

управління МВС України на площі Генерала Григоренка. 

   Близько півтора сотні учнів гімназії прийшли на мітинг з малюнками та 

іграшками. Спершу діти помолились, а вже згодом вигукнули свої побажання. 

Їхні заклики звучали так: „Світ без насилля‖, „Міліція, не вбивай моїх батьків‖,  

„Збережіть Україну‖,  „Не знищуйте наше майбутнє‖. 

   Школярі створили іграшковий куток для правоохоронців, залишивши 

іграшки і свої послання на підвіконні. 

  Впродовж всієї акції реакції збоку представників МВС не було. Після того, як 

гімназисти закінчили акцію, вийшло двоє міліціонерів і намагались з'ясувати в 

чому справа. Лариса Василишин, директор гімназії? зазначає, що „міліціонери 

поцікавилися, з якою метою ми зібрались і попередили, щоб не було ніякої 

криміногенної ситуації, щоб ми не вчиняли ніяких розбоїв‖. 

  Марта Васьків, секретар президента учнівського уряду зазначила, що акцією 

учні хочуть продемонструвати, що не дивлячись на те, що вони ще 

неповнолітні? вони є частиною України. „Вона для нас важлива, бо ми 

житимемо тут у майбутньому і коли депутати, які керують країною підуть – ми 

станемо на їхнє місце. Ми хочемо від самого початку будувати свою дорогу і я 

думаю, що вона правильна. В мене тато поїде в Київ і я не хочу щоб з ним 

сталася якась біда. Ми бачимо по телевізору, що люди загинули, але це не 

зупиняє наш народ. Ми стоятимемо до останнього. Наш директор приїхав з 

Києва і сказав, що по телевізору показують лише 5 % того, що там стається. 
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Всюди кров і розгублені люди. Вони можуть бути чиїмось батьками, сестрами і 

братами. Зараз саме міліція є загрозою для наших батьків і рідних. Тому ми 

просимо, щоб наша міліція поставилася до цього серйозно і все-таки була за 

нас‖ – розповіла школярка, учениця 10 класу. 

 

 
 

http://portal.lviv.ua/news/2014/01/27/112015.html 

У Червонограді попередили участь підлітків в акціях протесту 

Враховуючи останні події в Україні та з метою забезпечення правопорядку, 

недопущення порушень законодавства щодо дітей та за участю дітей, втягнення 

їх в антигромадську діяльність під час громадсько-політичних акцій 

протестного характеру працівники Червоноградського відділу кримінальної 

міліції у справах дітей проводяться інформаційно-роз’яснювальні та 

попереджувально-профілактичні бесіди у навчальних закладах міста.  

Метою даних заходів є роз’яснення чинного законодавства, яке передбачає 

кримінальну відповідальність, яка наступає внаслідок втягнення 

неповнолітнього у будь-яку діяльність, яка забороняється законом. Зокрема, 

правоохоронцями було роз’яснено зміст ст. 304 Кримінального кодексу України, 

яка передбачає відповідальність, що наступає внаслідок втягнення 

неповнолітніх осіб у злочинну діяльність та передбачає покарання у вигляді 

обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий 

строк.  

«З метою недопущення неповнолітніх до проведення акцій протесту, ми провели 

індивідуальні бесіди з учнями, які знаходяться на профілактичному обліку в 

Червоноградському МВ, схильними до самовільного залишення місць 

проживання та навчання, а також з тими, які проживають у сім’ях, що 

опинились у складних життєвих ситуаціях», - повідомив начальник 

Червоноградського відділу кримінальної міліції у справах дітей капітан міліції 

Руслан Король.  

Працівники Червоноградського МВ притягнули до адміністративної 

відповідальності вісьмох батьків, чиї діти без поважних на те причин 
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пропускають шкільні навчання за ст. 184 КУпАП (Ухилення батьків або осіб, 

які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо 

забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх 

дітей - тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до 

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).  

Правоохоронці провели профілактичні бесіди із учнями та їх батьками та 

наголосили на тому, що вагомим документом, який підтверджує відсутність 

дитини у школі є довідка, в якій вказуються причина через яку дитина не може 

тимчасово відвідувати школу. 

 

 
 

http://vizit.ks.ua/news/milicija_prosit_ne_zaluchati_ditej_do_akcij_protestu/2014-

01-28-2963 

Міліція просить не залучати дітей до акцій протесту 

 Шановні батьки!  Останнім часом в Україні відбувається немало акцій 

протесту, які використовуються визначеними радикально налагодженими 

організаціями і екстремістськими угрупуваннями, що мають на меті 

дестабілізацію ситуації в державі і порушення законів. 

 На жаль, є факти залучення до акцій, масових безладів дітей і 

молоді.Одночасно набувають широкого поширення порушення законодавства з 

боку неповнолітніх. Нерідкі факти самовільного залишення ними дому або 

учбово-виховних закладів з метою участі в масових заходах.  

 Діти легко піддаються впливу сторонніх осіб і, не усвідомлюючи серйозності 

ситуації, яка зараз склалася в суспільстві, опиняються в епіцентрі небезпечних 

подій. Це приводить до залучення дітей до протиправної діяльності і створює 

загрозу їх життю і здоров'ю. Тому батькам дітей або особам, які їх замінюють, 

необхідно підсилити контроль за їх поведінкою, запобігати протиправним 

вчинкам, участі в будь-яких незаконних акціях. Дорослі повинні усвідомлювати 

всю серйозність наслідків участі неповнолітніх в масових політичних заходах. В 

разі виникнення непередбачених ситуацій здоров'я і життя дітей піддаються 

реальному ризику. Використання дітей в політичних цілях – недопустимо! 

http://vizit.ks.ua/news/milicija_prosit_ne_zaluchati_ditej_do_akcij_protestu/2014-01-28-2963
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 Щоб не допустити порушень законодавства відносно дітей і з їх участю, 

залучення неповнолітніх в антигромадську діяльність під час суспільно-

політичних акцій протесті, звертаємося до батьків, керівників політичних 

партій і громадських організацій, які проводять масові заходи і акції, з 

проханням не допускати до участі в них неповнолітніх. Наше з вами завдання 

— зберегти здоров'я і життя дітей. 

Начальник Генічеського РВ УМВС України  Яриш І.П. 

 

 
 

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/article/103494 

Харківські правоохоронці звертаються до батьків з проханням не допускати 

випадків участі дітей у масових акціях 

Останнім часом в Україні відбувається велика кількість масово-політичних 

заходів. При цьому мають місце факти залучення дітей та молоді до акцій 

протесту, масових безладів та заворушень, які проходять у місті Києві та інших 

регіонах держави. 

В окремих випадках підлітки самовільно залишають домівки чи навчально-

виховні заклади з метою участі у різних акціях. Це призводить до втягнення 

дітей у протиправну діяльність та створює загрозу їхньому життю та здоров’ю. 

На жаль, в деяких областях України вже мають місце прикрі наслідки таких 

необачних вчинків з боку підлітків. 

Так, 20 січня до Чернігівського МВ від батьків надійшло повідомлення про те, 

що їхній 16-річний син пішов з дому та до цього часу не повернувся. 

Працівниками міілції негайно ж було розпочато комплекс заходів, спрямованих 

на встановлення його місцезнаходження. 

В результаті проведених дій було встановлено, що 20 січня розшукуваний був 

доставлений з Европейської площі міста Києва до міської клінічної лікарні. 

Хлопець був без свідомомсті, медики виявили у нього закриту черепно-мозкову 

травму, забійну рану голови, судоми. Попередньо встановлено, що вказані 

тілесні ушкодження підліток отримав під час масових заворушень, які 

відбувались на вулиці Грушевського в місті Києві. 
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Враховуючи вищевикладене, працівники харківської міліції звертаються до усіх 

батьків та наполегливо радять пильно стежити за дітьми, завжди цікавитися де 

та з ким вони проводять час, в якому оточенні перебувають. 

Правоохоронці нагадують, що під час розмови з дітьми варто роз’яснити їм 

вимоги чинного законодавства України, згідно з яким наразі посилено 

кримінальну відповідальність, у тому числі неповнолітніх, за участь у масових 

безладах та акціях протесту, використання з цією метою зброї та 

легкозаймистих речовин. 

Водночас статтею 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачено адміністративну відповідальність за дії, пов’язані з порушенням 

встановленого порядку організації та проведення мітингів, вуличних походів та 

демонстрацій. 

 

 
 

http://mycity.mk.ua/?p=135522 

Николаевская милиция просит родителей не пускать детей на акции протеста 

(ВИДЕО) 

На официальном сайте УМВД Украины в Николаевской области опубликовано 

обращение сектора криминальной милиции по делам детей УМВД Украины в 

Николаевской области к родителям. 

Уважаемые граждане! 

В последнее время в Украине происходит существенное обострение политико-

социального кризиса. Акции протеста проводятся с нарушением законности и 

носят экстремистский характер, при этом к участию в массовых беспорядках 

привлекаются дети и молодежь. 

Подразделениями милиции регистрируются отдельные факты самовольного 

покидания несовершеннолетними домов и учебно-воспитательных учреждений 

для участия в массовых акциях. Как следствие, дети могут быть вовлечены в 

противоправную деятельность, и их жизни и здоровью может быть создана 

угроза. 
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Милиция обращается к взрослому населению – не допускайте участия детей в 

акциях протеста, а в случае их самовольного оставления дома немедленно 

обращайтесь в органы внутренних дел с целью розыска и возвращения 

несовершеннолетних на место жительства. 

Помните, дети – это наше будущее! 

 

 
 

http://news.sevas.ua/politics/miliciya_prizyvaet_roditelej_ogradit_detej_ot_uchastiy

a_v_akciyah_protesta 

Милиция Севастополя просит не вовлекать детей в акции протеста и массовые 

беспорядки 

28 января управление Министерства внутренних дел Украины в городе 

Севастополе опубликовало сообщение, содержащее призыв максимально 

оградить детей и молодѐжь от какого-либо участия в происходящих массовых 

беспорядках, а также пресекать участившиеся нарушения законодательства со 

стороны несовершеннолетних. 

«В последнее время несовершеннолетние все чаще самовольно уходят из 

общественно-воспитательных учреждений или из дома, чтобы принять участие 

в проводящихся массовых мероприятиях, нарушающих законность и 

дестабилизирующих ситуацию в государстве», — сообщает ведомство. 

Так, согласно данным севастопольской милиции, 20 января их коллеги в городе 

Чернигове получили сообщение от родителей несовершеннолетнего сына, 1998 

года рождения, что он ушѐл из дома накануне, 19 января, и не вернулся. В 

результате мероприятий по установлению местонахождения ребѐнка 

выяснилось, что мальчик был доставлен бригадой скорой помощи в городскую 

клиническую больницу Киева без сознания с диагнозом: закрытая черепно-

мозговая травма, ушибленная рана головы. Сотрудники УМВД установили, что 

указанные телесные повреждения подросток получил во время беспорядков, 

которые происходили на улице Грушевского в Киеве. 

Во избежание повторения подобных случаев управление МВД в Севастополе 

обращается к родителям, руководителям политических партий и общественных 

http://news.sevas.ua/politics/miliciya_prizyvaet_roditelej_ogradit_detej_ot_uchastiya_v_akciyah_protesta
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организаций с просьбой не допускать к участию в массовых мероприятиях и 

акциях протеста лиц, не достигших совершеннолетия. «Наша с вами задача — 

сохранить здоровье и жизнь детей», — говорится в сообщении. 

 

 
 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25247141.html 

Неповнолітніх заарештували у Запоріжжі за участь у Євромайдані 

Запоріжжя – Тридцяти двом із сорока восьми жителів Запоріжжя, яких 

підозрюють «в участі у масових заворушеннях та спробі штурму Запорізької 

облдержадміністрації 26 січня», суди вже обрали запобіжні заходи. Серед 

заарештованих четверо неповнолітніх. А от один із лідерів запорізького 

Євромайдану Олександр Шацький, з яким не було зв’язку понад добу, дав про 

себе знати.  

   Майже два дні не було жодної інформації про місцеперебування колишнього 

прокурора Олександра Шацького, якого вважають одним із лідерів запорізького 

Євромайдану. 

   Останній раз Шацького бачили у вівторок вдень: він зустрічався з 

однодумцями, а потім поїхав у справах. Родичі казали, що вдома він так і 

з’явився і на телефонний зв’язок не виходив. При цьому в міліції повідомляли, 

що не затримували колишнього прокурора Олександра Шацького і у 

райвідділках Запоріжжя його немає. 

   «Сподіваюся, що з ним все добре. Я говорила з ним уже після розгону і 

просила на деякий час поїхати. Він, правда, нічого не сказав, але й не 

заперечив», – повідомила через соціальні мережі активістка Євромайдану Ірина 

Лєх, яка зараз перебуває за кордоном. 

   Сподівання друзів колишнього прокурора справдилися: у середу пізно ввечері 

він таки вийшов на зв’язок і повідомив, що з ним усе добре, а переховувався, бо 

надійшла інформація, що його хочуть фізично ліквідувати. 

  Домашній арешт за новим КПК 
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   Тим часом у Запоріжжі суди активно засуджують затриманих у неділю 

учасників так званого штурму обласної адміністрації. Стосовно 26 майданівців 

суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 

   «Тридцяти двом із сорока восьми осіб, яким було повідомлено про підозру в 

участі у масових заворушеннях та спробі штурму Запорізької 

облдержадміністрації 26 січня, судами обрано запобіжні заходи. Суд підтримав 

позицію прокуратури і обрав двадцяти шести підозрюваним домашній арешт, 

шести протестувальникам – запобіжний захід у вигляді особистої поруки та 

особистого зобов’язання. Слухання щодо інших затриманих осіб триває», – 

повідомила «Радіо Свобода» речник прокурора Запорізької області Мар’яна 

Піскунова. 

   Також у прокуратурі підтвердили, що під домашній арешт суд посадив 

чотирьох неповнолітніх учасників недільного Євромайдану, котрих було 

затримано під час розгону мітингу. Ще трьох відпустили під особисті 

зобов’язання. 

  Лідерів запорізького Євромайдану ізолювали 

   На два місяці під домашній арешт посадили і лідерів місцевого Євромайдану. 

28 січня суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту лідеру 

обласної організації Всеукраїнської організації «Свобода» Віталію Подлобнікову, 

а в середу – голові громадської організації «Українська справа» Ігорю 

Артюшенко. За словами адвоката Артюшенка, запорізькому активісту до 29 

березня заборонено виходити з дому, на нього вдягнуть електронні браслети. 

   «Які обмеження? Домашній арешт триває цілодобово, він не може вийти зі 

свого помешкання, зі своєї квартири. Буде електронний засіб стеження, так 

званий електронний браслет. Це будуть робити співробітники Жовтневого 

райвідділку міліції – саме на них покладено виконання ухвали суду», – розповів 

«Радіо Свобода» адвокат Ігоря Артюшенка Олександр Паньков. 

   Адвокат каже, що під час судового засідання представники обвинувачення і 

суддя питали в активіста, чи має він намір продовжувати участь у Євромайдані.  
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http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/29/7011932/ 

Суди по Україні арештували більше сотні людей за "участь у заворушеннях" 

В ряді міст України за рішеннями суду були арештовані більше 100 осіб, 

звинувачуваних в участі в масових заворушеннях. 

Так, районні суди Києва винесли рішення про запобіжні заходи для 64 

підозрюваних у масових заворушеннях на вулиці Грушевського. 

Про це повідомила керівник прес-служби прокуратури міста Києва Яна 

Соболевська. 

"Рішеннями Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та 

Шевченківського судів до 14 осіб застосовано домашній арешт. З одного із 

учасників подій Святошинський райсуд взяв особисте зобов’язання. Щодо інших 

49 підозрюваних у масових заворушеннях на Грушевського столичні суди 

ухвалили рішення про тримання під вартою", - розповіла вона. 

Як підкресили в прокуратурі, затриманих звинувачують "у масових 

заворушеннях, що тривали у центрі столиці та супроводжувалися насильством, 

підпалами, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших 

предметів, які використовувалися як зброя (ч. 2 ст. 294 КК України)". 

У Запоріжжі суд обрав запобіжний захід для 32 із 48 затриманих активістів 

місцевого майдану. 

"Суд підтримав позицію прокуратури і обрав для 26 підозрюваних домашній 

арешт і для шести учасників акції протесту запобіжний захід у вигляді 

особистої поруки та особистого зобов'язання", - повідомили в прокуратурі 

Запорізької області. 

Загалом повідомлення про підозру в участі в масових заворушеннях і спробі 

штурму Запорізької облдержадміністрації 26 січня отримали 48 осіб. Слухання 

щодо обрання запобіжного заходу для решти підозрюваних продовжаться в 

середу. 

В тому числі запобіжний захід було обрано для трьох неповнолітніх учасників 

протестів.  

"Суд застосував до трьох неповнолітніх учасників масових заворушень 

запобіжний захід у вигляді особистого поручительства. Раніше за клопотанням 

прокуратури ще чотирьом підліткам було обрано домашній арешт", - 

повідомила начальник відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури 

Запорізької області Марина Купенко. 

Як відомо, слідче управління ГУ МВС України в Запорізькій області відкрило 

проти затриманих провадження у ч. 1 ст. 341 КК України (замах на захоплення 

державних або громадських будівель чи споруд ) і за ч. 1 ст. 294 КК України 

(організація масових заворушень). 

Прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що після недільної акції 

біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації суд прийняв рішення про 

арешт 24 людей. 

Зараз в СІЗО Дніпропетровська перебувають 22 учасники акції, ще двоє - під 

домашнім арештом. 

За даними Дніпропетровської ОДА, у лікарнях міста знаходяться семеро 

учасників акції, з них шестеро - у стані середньої тяжкості, стан ще одного 

задовільний. 

Головний лікар обласної лікарні ім. Іллі Мечнікова Сергій Риженко підкреслив, 

що у лікарні знаходяться п’ятеро поранених із травмами голови, зокрема і 

співробітник міліції, якого було прооперовано. 
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"Стан усіх хворих середньої тяжкості. Їх життю нічого не загрожує", - зазначив 

він. 

Як повідомлялося, 24 січня у Черкасах після штурму та захоплення Черкаської  

облдержадміністрації до Соснівського районного відділу міліції доставили 58 

осіб. Щодо них відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 342 

(Опір представникові правоохоронного органу) та ч.1 ст.294 (Масові 

заворушення) Кримінального кодексу України. 

27 січня за спробу повторного штурму Черкаської облдержадміністрації в ніч з 

26 на 27 січня міліція затримала 12 людей. 

 

 
 

http://www.1.zt.ua/themes/misto/korostenska-militsiya-vvazhaye-shcho-diti-ydut-z-

domu-cherez-yevromaydan.html 

Коростенська міліція вважає, що діти йдуть з дому через євромайдан 

Начальник кримінальної міліції у справах дітей м. Коростень ст. лейтенант  

Діана Бобровнік звернулася до батьків, аби ті стежили за своїми дітьми, адже 

через ситуацію в країні ті можуть йти з дому і брати участь у акціях.   

"Останнім часом в Україні відбувається суттєве загострення політично-

соціальної кризи, - пише вона. - Події, пов’язані з протестними акціями, 

використовуються певними радикально-налаштованими організаціями та 

екстремістськими угрупуваннями, які мають на меті дестабілізацію ситуації у 

державі, порушення законності та насильницької зміни конституційного ладу. 

Мають місце залучення до протестних акцій, масових розпоряджень та 

заворушень дітей та молоді. Значно збільшилась кількість хуліганських дій, в 

тому числі за участю дітей. 

Непоодинокі факти самовільного залишення ними домівок чи навчально-

виховних закладів  з метою участі у масових заворушеннях. Це призводить до 

втягнення дітей в протиправну діяльність та створює загрозу їх життю і 

здоров’ю. 

Враховуючи вищевикладене, звертаємось до Вас з проханням посилити 

контроль над проведенням дозвілля Ваших дітей, недопущення фактів 
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бродяжництва, участі у акціях протесту та проявів національної, мовної, расової 

та релігійної нетерпимості". 

 

 
 

http://www.novostimira.com.ua/novyny_91310.html 

Євромайдан. Дим від покришок шкодить здоров'ю дітей – КМДА 

Учнів школи № 94 «Еллада» вирішили перевести в приміщення школи 1-3 

ступенів № 90. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, 

передає «Українська правда». 

У КМДА розповіли, що стало причиною для тимчасового переведення дітей та 

вчителів цієї школи. Основною причиною для такого рішення стало 

забруднення атмосферного повітря, зазначили в КМДА. 

Школа № 94 «Еллада» знаходиться за адресою: вулиця Ольгинська, 2/4. Школа 

№ 90 знаходиться на вулиці Лаврській, 2. 

Показники забруднення біологічними і хімічними речовинами атмосферного 

повітря неподалік від школи на вулиці Ольгинська виявилися перевищені 

приблизно в 2-4 рази. 

«Результати лабораторних досліджень показали, що вміст оксиду вуглецю, 

ангідриду сірчистого та діоксиду азоту перевищує гранично допустиму 

концентрацію», - сказано в зверненні Київської міської державної адміністрації. 

Лабораторні дослідження зі спалювання автомобільних покришок та сміття на 

зазначеній території проводилися відразу в п'яти місцях. Отже, як сказано в 

рекомендаціях головного управління Державної санепідемслужби України в 

Києві, з 28 січня 2014 перебування дітей у приміщеннях школи № 94 «Еллада» 

було припинено. 
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http://exo.in.ua/?page=new&id=25414 

Не допустимо участі неповнолітніх дітей у акціях протесту! 

 На виконання вимог листа УКМСД ВС від 22.01.2014 року № 58/1–81 «Про 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед дітей» та у зв’язку з 

тим, що останнім часом в Україні відбувається суттєве загострення політично-

соціальної кризи. Події, пов’язані з протестними акціями, використовуються 

певними радикально налаштованими організаціями та екстремістськими 

угрупуваннями, які мають на меті дестабілізацію ситуації в державі, 

порушення законності та насильницької зміни конституційного ладу. Мають 

місце залучення до протестних акцій масових безпорядків та заворушень, які 

проходять у місті Києві та інших регіонах держави, дітей та молоді. 

Непоодинокі факти самовільного залишення ними домівок чи навчально-

виховних закладів із метою участі в масових заворушеннях. 

 Це призводить до втягнення дітей у протиправну діяльність та створює загрозу 

їх життю і здоров’ю. 

 З метою стабілізації ситуації в країні, захисту конституційного ладу й безпеки 

громадян законодавством України посилено кримінальну відповідальність, у 

тому числі неповнолітніх, за участь у масових безпорядках та акціях протесту і 

використання з цією метою зброї та легкозаймистих речовин. Водночас, ст. 185–

1 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» передбачено 

адміністративну відповідальність за дії пов’язані з порушенням установленого 

порядку організації та проведення мітингів вуличних походів і демонстрацій. 

 Разом із цим попереджаємо, що за всіма випадками розповсюдження 

матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, 

порушення територіальної цілісності держави, національної, мовної, расової, 

релігійної нетерпимості, а також виявлення фактів екстремістського характеру 

або закликів до проведення акцій протесту та вчинення актів громадської 

непокори за участю дітей буде вжито всіх заходів згідно чинного законодавства. 

 Шановні батьки, кримінальна міліція у справах дітей Кобеляцького РВ УМВС 

України в Полтавській області звертається до вас із проханням постійно та 

http://exo.in.ua/?page=new&id=25414
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відповідально контролювати місце перебування дітей. Ні в якому разі не 

допускати їх участі в місцевих акціях протесту чи виїзду за межі району. 

Вживайте всіх заходів щодо недопущення втягнення дітей до протиправних 

намірів і дій лідерів чи членів радикально налаштованих організацій заради 

збереження життя і здоров’я підлітків! 

 

 
 

http://news.mspravka.info/news/32898 

Константиновский подросток сбежал из дома на Майдан 

В городской отдел милиции обратились родители пропавшего 16-летнего парня 

Владимира. 23 января подросток ушел из дома и не вернулся. Сотрудники 

горотдела передали дело в криминальную милицию по делам детей (КМДД) 

Мелитопольского ГО УМВД. 

- Мы сразу опросили знакомых парня и разузнали, что подросток планировал 

ехать в Киев на Майдан, подзаработать денег, – рассказал начальника КМДД 

Сергей Любышко. 

Правоохранители выяснили, каким именно транспортом мог отправиться 

Владимир в Киев и сразу вышли на его след. Парня «перехватили» на 

автобусной станции в Запорожье. По словам 16-летнего константиновца, он не 

ожидал, что милиция его так быстро разыщет. На какой именно Майдан 

направлялся парень: на «Антимайдан» или «Евромайдан» – так и не понятно. 

- Это пока первый подобный случай, связанный с подростками, – сообщил 

правоохранитель. – Просим родителей следить за своими несовершеннолетними 

детьми и проводить профилактические беседы. Родителей сбежавшего парня 

привлекут к административной ответственности. 

http://news.mspravka.info/news/32898
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http://lypa.com.ua/2014/01/31/ternopilska-militsiya-poradyla-batkam-ne-

vidpuskaty-svojih-ditej-na-aktsiji-protestu/ 

Тернопільська міліція порадила батькам не відпускати своїх дітей на акції 

протесту 

Останнім часом в Україні відбувається ряд масово-політичних заходів. Бувають 

випадки, коли до їх проведення залучають неповнолітніх.  

- Це призводить до втягнення їх у протиправну діяльність та створює загрозу 

їхньому життю та здоров’ю. Аби уникнути правопорушень у молодіжному 

середовищі, застерегти підлітків від протиправного, міліціонери проводять 

профілактичні бесіди у навчальних закладах, зустрічаються зі школярами, 

навідуються до неблагополучних сімей. Роз’яснювальну роботу обов’язково 

організовують з батьками, особливо тими, котрих уже притягували до 

відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Міліціонери 

закликають батьків цікавитися тим, як проводять вільний час їхні діти, дбати 

про безпеку неповнолітніх,  не залишати їх без нагляду на тривалий час, – 

повідомили у секторі зв’язків з громадскістю УМВС в Тернопільській області. 

 

http://lypa.com.ua/2014/01/31/ternopilska-militsiya-poradyla-batkam-ne-vidpuskaty-svojih-ditej-na-aktsiji-protestu/
http://lypa.com.ua/2014/01/31/ternopilska-militsiya-poradyla-batkam-ne-vidpuskaty-svojih-ditej-na-aktsiji-protestu/
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http://fakty.ua/176361-zaharchenko-krovavyj-razgon-mitinguyucshih-30-noyabrya-

sprovocirovali-nesovershennoletnie-radikaly 

Захарченко: кровавый разгон митингующих 30 ноября спровоцировали 

несовершеннолетние радикалы 

В кровавом разгоне участников акций протеста на Майдане Незалежности 30 

ноября прошлого года виновны радикально настроенные протестующие. 

 Как рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Юрий 

Захарченко, 29 ноября студенты заявили о прекращении своей акции и 

разошлись. В то же время на площади остались около 500 человек, которые 

представляли радикальные организации, такие как «Правый сектор», «Спільна 

Справа», футбольные фанаты. 

 «Когда нам говорят, что пострадали несовершеннолетние, мы этого не 

отрицаем. Просто нужно понимать, в каких организациях состояли эти дети. 

Помните видео: 1 декабря на Банковой парень в маске бьет цепью бойцов 

внутренних войск. Так вот, ему всего 15 лет. На всякий случай говорю, для 

информации», — отметил чиновник в интервью «Комсомольской правде в 

Украине». 

 Он утверждает, что в милиции изучили все материалы по тем событиям, в том 

числе радиоразговоры силовиков, которые следствию передал народный 

депутат Анатолий Грищенко. Никаких прямых команд применять силу, по 

словам Захарченко, в них не было, а речь шла лишь о том, чтобы оттеснить 

митингующих. Однако когда в «беркутовцев» полетели палки, камни и 

взрывпакеты, у силовиков появилось право применить физическую силу, что 

они и сделали. 

 При этом и. о. министра утверждает, что сразу после тех событий осудил 

действия силовиков, а также отстранил от выполнения обязанностей 

начальника ГУМВД Киева Валерия Коряку, который самостоятельно принимал 

решения, ни с кем не согласовывая, а также его заместителя и командующего 

«Беркутом». 

http://fakty.ua/176361-zaharchenko-krovavyj-razgon-mitinguyucshih-30-noyabrya-sprovocirovali-nesovershennoletnie-radikaly
http://fakty.ua/176361-zaharchenko-krovavyj-razgon-mitinguyucshih-30-noyabrya-sprovocirovali-nesovershennoletnie-radikaly
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 В то же время Захарченко отмечает, что за расследование действий силовиков 

отвечает Генпрокуратура, а решение о привлечении их к ответственности будет 

принимать суд. 

 Напомним, в ночь на 30 ноября силовики жестоко избили и разогнали 

митингующих, многие их которых мирно спали в палатках на Майдане 

Незалежности. Этот инцидент возмутил украинское общество, и акция протеста 

переросла в многотысячный евромайдан. 

 

 
 

http://7days-ua.com/news/militsiya-pokarala-batkiv-yaki-vidpustyly-nepovnolitnih-

divchat-na-evromajdan/ 

Міліція покарала батьків, які відпустили неповнолітніх дівчат на Євромайдан 

Міліція знайшла на Майдані Незалежності в Києві двох неповнолітніх дівчат, 

які вважалися зниклими. Про це ІА ―7 Днів-Україна‖ у прес-службі 

Міністерства внутрішніх справ України. 

―Про зникнення 14-річної дівчини повідомила її мати. …Працівники відділу 

кримінальної міліції у справах дітей почали пошуки дівчини. Вчителі музичної 

школи, де в останній раз бачили неповнолітню, розповіли, що після занять вона 

вийшла з приміщення разом з подругою-ровесницею. Виявилося, що другу 

дівчину також шукають батьки. Через однокласників розшукуваних 

правоохоронці з’ясували, що дівчата посварилися з хлопцями і, образившись, 

вимкнули мобільні і вирушили на Майдан Незалежності. За словами дівчат, 

вони вирішили, що саме на Майдані можна весело провести час‖, — йдеться в 

повідомленні. 

В результаті пошуків, в 4:00 заступник начальника відділу кримінальної 

міліції у справах дітей Подільської міліції знайшов дівчат біля наметів, на 

Майдані Незалежності. Ніяких протиправних дій відносно неповнолітніх скоєно 

не було. Дівчат доставили до районного управління міліції для з’ясування 

обставин та профілактичної бесіди з правоохоронцями. 

http://7days-ua.com/news/militsiya-pokarala-batkiv-yaki-vidpustyly-nepovnolitnih-divchat-na-evromajdan/
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Щодо їх батьків складено адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення ―Невиконання батьками або особами, що 

їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей‖. 

 

 
 

http://zp.comments.ua/news/2014/02/13/175838.html 

Запорожские подростки убегают из дома на Евромайдан  

В последнее время в области участились случаи, когда дети уходят из дома для 

участия в массовых акциях протеста. Некоторые из них даже пытался поехать в 

Киев. Это нередко приводит к вовлечению детей в противоправную 

деятельность и создает угрозу их жизни и здоровью. Поэтому правоохранители 

проводят профилактическую работу с несовершеннолетними и их родителями, 

чтобы уберечь от беды. 

Так, в конце января в Мелитопольский горотдел обратилась местная 

жительница, которая сообщила, что ее 16-летний сын пошел в школу и не 

вернулся. На поиски подростка было сразу ориентировано весь личный состав 

Мелитопольской милиции и криминальной милиции по делам детей ГУМВД 

Украины в Запорожской области. 

Сотрудниками ОКМДД подросток был найден в автобусе, который направлялся 

в Киев. По его словам, он самовольно оставил место проживания, чтобы поехать 

в столицу для участия в акциях протеста. 

А 26 января активное участие в противоправных действиях направленных на 

захват помещения Запорожской областной госадминистрации принимало семь 

несовершеннолетних. 

Законодательством Украины усилена уголовная ответственность, в том числе 

несовершеннолетних, за участие в массовых беспорядках и акциях протеста, 

использование с этой целью оружия и легковоспламеняющихся веществ. Также 

несовершеннолетние могут привлекаться и к административной 

ответственности по ст. 185 – 1 КУоАП. 

Сейчас милицией проводится информационно-разъяснительная работа с 

детьми, родителями и педагогами по недопущению вовлечения 

http://zp.comments.ua/news/2014/02/13/175838.html
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несовершеннолетних в противоправную деятельность во время массовых акций. 

В том числе об особенностях обеспечения правоохранителями охраны 

общественного порядка во время таких мероприятий. 

Кроме этого, правоохранители призвали руководителей местных органов 

власти, политических партий и общественных организаций, которые проводят 

массовые мероприятия и акции, не допускать участия в них детей, пишет ОСО 

ГУМВД Украины в Запорожской области. 

 

 
 

http://vz.ua/publication/28862-deti-begut-na-maydan-podrostkam-na-barikadakh-

interesnee-chem-v-shkole-ili-doma 

Дети бегут на Майдан: подросткам на барикадах интереснее, чем в школе или 

дома 

«Давно о нем слышала... Рома, 14 лет, по происхождению – ром. На Майдане с 

первых дней. Мальчик из Киевской области, сначала наблюдал за событиями 

дома по телевидению, а потом решил ехать. Помогает охране, приносит чай на 

баррикады...», – пишут в группе «Евромайдан SOS» в соцсети Фейсбук. 

Интереснее, чем в школе 

И тут же фото – пацан с балаклавой на лице, выглядит не на 14, а лет на 10-12. 

Официально на Майдане нет детей. Если и появляются, то непременно с 

родителями. На самом деле это не так. И познакомиться с детьми Майдана – 

проще простого. В отличие от многих взрослых, которым везде мерещатся 

провокаторы и союзники «злочынной влады», дети в основном открытые. 

У спуска в переход станции метро «Майдан Незалежности» – стайка пацанов. 

Поставили пустые бутыли, курят.  

– За водой? – интересуемся осторожно. 

– Да, в «Глобус» (столичный ТЦ. – «Взгляд). Нам на кухне поручили, – отвечают 

мальчики. 

– Воюем за Европу. Мы хотим попасть в Евросоюз! – гордо заявляет один из 

пацанов, Вадим, ему 15 лет. Его приятелю, Владу – 16. По крайней мере так 

они сами говорят. 

http://vz.ua/publication/28862-deti-begut-na-maydan-podrostkam-na-barikadakh-interesnee-chem-v-shkole-ili-doma
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Невольно вспоминаю: ровно неделю назад ровесника Вадима – Назара 

Держило из Львова – покалечило взрывом в Доме профсоюзов. Медики 

несколько дней боролись за его зрение. Как, интересно, у него дела сейчас? 

– Я сегодня в школу не пошел, потому что ночевал на Майдане, – объясняет 

Вадим тем временем. – И вчера не ходил, потому что у друга был, он тоже сюда 

ходит. 

– Не боишься, что из школы выгонят? 

– Да не выгонят. Директор школы – кума моей мамы. Ну, разве что позвонят 

мамке. 

– А вот у меня из училища выгнали одного приятеля. Сказали: прогуливал – 

забирай документы и иди на свой Майдан. 

Рома-цыган, на кухне работает 

Всплывают подробности: мальчики здесь уже месяц – еду разносят, убирают 

территорию. Работа утомительная и скучная, но им нравится. Здесь много 

сверстников, а также бесплатный доступ к компьютерам, интернету. 

– В IT-палатке пацанов по 15-16 лет много. Там вай-фай бесплатный, рядом 

кухня, вот там все и сидят, – указывает в сторону стелы Независимости Влад. 

И мы вместе отправляемся на экскурсию по любимым местам подростков. В IT-

палатке сидит тот самый Рома, которого разыскивают в группе «Евромайдан 

SOS». 

– Он цыган, на кухне работает, – объясняют мои попутчики, с которыми здесь 

все здороваются за руку, принимают за своих. 

– Мы частенько здесь остаемся на ночь. Днем помогаем на кухне, играем в 

теннис, по вечерам кино смотрим, – рассказывает парень постарше, Влад. 

– А когда морозы сильные были, мы ночевали у Бронислава. Ему 40 лет, живет 

возле Львовской площади, тоже часто на Майдане бывает. Пивом нас угощал, – 

хихикает Вадим. 

Ребята вскоре  прощаются: говорят, работа ждет. 

С «Правым сектором» наши собеседники не сталкивались. Не слышали ничего о 

мальчике Назаре из Львова, который вместе со старшим товарищем, может 

быть, химичил со взрывчаткой в Доме профсоюзов. Они также не заливали 

бензин в бутылки для коктейлей Молотова, хотя на одном видео времен боев на 

Грушевского видно, что этим занимались в том числе их сверстники. Но речь не 

о крайностях. 

Скорее наоборот. Обычные киевские и приезжие ребята, которые «висят» на 

Майдане от нечего делать. Привыкают не работать и не учиться, кушать и 

развлекаться «на шару». Слушают романтические наставления старших в духе: 

«Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, только будь готов удары 

держать». Это не с потолка фраза, а из недавнего видеоролика о Майдане 

«Почему мы победим», размещенного на сайте Espresso.TV. 

Мучит вопрос, что с ними будет? Детям Майдана, учебниками для которых 

стали революционные слоганы и плакаты, будет очень сложно повзрослеть. 

Никто не торопится объяснить им, что в обычной жизни речевками и 

революционным задором ничего не добиться. 

«Главное —ребенка не испугать» 

Комендант Дома профсоюзов Степан Кубив: «Детей мы не приобщаем к труду 

на кухне или любой другой деятельности. Некоторые приходят семьями, их 

дети разносят бутерброды. А если дети ничьи, а такие бывают, чтобы не 

убежали никуда, мы узнаем откуда они, ищем телефон и передаем родителям. 

Конечно, это не всегда удается, но чаще всего все складывается благополучно. 
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Был один мальчик с востока Украины, который сбежал из дома и приехал на 

Майдан. Комендантам удалось за три дня установить его личность и передать 

родителям. Главное – ребенка не испугать, ведь он тогда с Майдана сбежит и в 

большом городе с ним может что-то случится. По вечерам Майдан патрулирует 

самооборона или депутаты. Если находятся малолетние, мы их забираем к себе, 

до установления личности». 

Сын ушел в ноябре 

Мать Олега Бровко из Умани разыскивает своего сына с 20 ноября прошлого 

года. Она уверена, он на Майдане, под вымышленным именем – чтобы не 

нашли. 

Олегу, кстати, тоже 15. Самый революционный возраст. О том, что Олег жив, 

известно лишь по видео из банкоматов: парень дважды снимал деньги с 

банковской карточки, на которую ему начисляли стипендию – 25 ноября 2013 

года и 7 января 2014-го. 

27 ноября мать написала заявление в милицию. Но милицию, как известно, на 

Майдан не пускают.  

В социальных сетях – десятки других имен подростков, которые пропали без 

вести месяц, а то и больше. Родители грешат на еврореволюцию. В соцсетях, в 

группах вроде «Евромайдан SOS», можно прочитать множество сообщений о 

поиске – и минимум о том, что детей удалось вернуть домой. 

«Подростков притягивает романтика. Критическое мышление у них обычно еще 

не так развито, как у взрослых людей, жизненный опыт минимален, личность 

только формируется, – отмечает психолог-консультант Владимир Козицкий. – С 

точки зрения педагогики улица ребенку приносит один вред. Есть такой вполне 

научный термин „синдром бродяжничества―, которому как раз дети и 

подвержены. Это когда утрачен контроль, дисциплина. Можно не учиться, 

никто не заставляет. Есть куда сбежать от проблем в семье, школе – на Майдан. 

То есть решать проблемы не нужно. На полевой кухне накормят, в соседней 

палатке дадут компьютер поиграться. Жизнь удалась. Вырабатывается 

безответственность. Майдан это провоцирует даже у совершенно благополучных 

детей. Уличная демократия рано или поздно закончится, а многим ребятам 

будет очень сложно влиться в обычную жизнь». 
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http://reporter-ua.com/2014/02/14/zaporozhskiy-podrostok-sbezhal-iz-doma-chtoby-

otpravitsya-na-evromaydan 

Запорожский подросток сбежал из дома, чтобы отправиться на Евромайдан 

В конце января в Мелитопольский горотдел обратилась местная жительница, 

которая сообщила, что ее 16-летний сын пошел в школу и не вернулся. На 

поиски был сразу ориентирован весь личный состав мелитопольской милиции и 

криминальной милиции по делам детей ГУМВД Украины в Запорожской 

области. 

Как сообщили в ОСО ГУМВД в Запорожской области, правоохранители нашли 

подростка в автобусе, который направлялся в Киев. По его словам, он решил 

поехать в столицу для участия в акциях протеста. 

Напомним, как сообщал РепортерUA ранее, 26 января, активное участие в 

противоправных действиях, направленных на захват помещения Запорожской 

областной госадминистрации принимало семеро несовершеннолетних. 

«Законодательством Украины усилена уголовная ответственность, в том числе 

несовершеннолетних, за участие в массовых беспорядках и акциях протеста, 

использование с этой целью оружия и легковоспламеняющихся веществ. Также 

несовершеннолетние могут привлекаться и к административной 

ответственности по ст. 185-1 КУоАП», – говорят в милиции. 

Сейчас правоохранители проводят информационно-разъяснительную работу с 

детьми, родителями и педагогами по недопущению вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную деятельность во время массовых акций. 

А также относительно особенностей обеспечения охраны общественного порядка 

во время таких мероприятий. 
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http://www.facenews.ua/articles/2014/189088/ 

Максим Равреба: За детей на Майдане надо лишать родительских прав 

В журналистских и экспертных кругах живо обсуждают инцидент, 

произошедший на днях с журналистом Максимом Равребой. Коллега, с тем, 

чтобы записать сюжет, отправился на Майдан, однако самооборона в виде юных 

парней не допускала его на главную площадь страны. Как это все было, можно 

увидеть в видеоролике, размещенном на Youtube. 

Этот случай можно было бы оставить без внимания, но есть одно немаловажное 

«но». История, произошедшая с бывшим «интеровцем» Равребой обнажила, 

среди прочего, многочисленные проблемы, существующие в журналистском 

цеху. 

Об этом всегда сложно говорить, но и молчание вряд ли уместно. Поэтому честно 

надо признать: украинские журналисты разделены на группы «по интересам» и 

если при исполнении служебных обязанностей пострадал кто-то «чужой», никто 

не станет за него горой. 

Вместе с тем приходится констатировать, что далеко не всегда методы работы 

коллег соответствуют журналистским стандартам. Это – лишь реплика об 

отсутствии корпоративной солидарности и не всегда, увы, профессиональной 

деятельности журналистов. А вот, кто прав, кто виноват в инциденте на 

Майдане – судить Вам, уважаемые читатели. 

Но, прежде всего, стоит, очевидно, задать ключевой вопрос: что делают 

школьники в масках на улицах Киева, где недавно пролилась кровь, и куда, 

собственно, смотрят их родители? 

- Максим, расскажите, с чего начался инцидент между Вами и самообороной 

Майдана?  

- Я приехал работать – снимать сюжет. Раньше я не единожды был на Майдане 

и никаких проблем у меня не возникало. На этот раз ехал из Генпрокуратуры, 

где рассказывали, что Евромайдан не соблюдает условия перемирья и закон об 

амнистии. 

То есть, в ходе пресс-конференции в ГПУ напомнили, что условием 

освобождения активистов является освобождение захваченных зданий, улиц и 

так далее. Я приехал на Майдан, чтобы записать альтернативную точку зрения, 

а именно – мнение участников протеста касательно заявления представителя 

Генпрокуратуры. 

Чаще всего на Майдане спрашивают, какой канал ты представляешь? Мы 

сказали, что из продакшн-студии и готовим сюжет. Я, откровенно говоря, не 

очень люблю подобного рода вопросы, поскольку народ там использует любой 

повод для того, чтобы вступить в какой-то конфликт. 

- Какие слова, действия, Ваши или же представителей самообороны Майдана 

привели к конфликту?  

- Я приехал на Майдан на такси и, выйдя из машины, увидел, что баррикаду 

охраняют дети 13-15 лет. Среди них, кстати говоря, были девочки и все эти 

«охранники» вели себя, как молодежь в подъезде. Когда я проходил, они встали 

у меня на пути и начали требовать документы. Я сказал, что им показывать не 

буду. После этого они попытались меня задержать, но я их очень легко 

раскидал. Затем пришли ребята постарше и обступили меня со всех сторон. 

Среди них были явные провокаторы, которые начали нагнетать ситуацию, 

материться. После этого я сказал своему оператору, чтобы он включил камеру и 

снимал все происходящее. 

http://www.facenews.ua/articles/2014/189088/
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- Считаете ли Вы, что Ваше поведение было адекватно ситуации? Ну, стоят себе 

дети, зачем их, как Вы говорите, разбрасывать по сторонам? Неужели нельзя 

было все решить более мирным путем?  

- Они встали у меня на пути, начали хватать за руки, не давали пройти. То есть, 

препятствовали моей журналисткой деятельности. Затем начали орать: 

«Покажите документы! Кто вы?!». Я ответил: «Ребята, это не ваше дело и дайте, 

пожалуйста, мне пройти». Они не давали мне пройти. Но если бы я начал их 

бить, то это был бы скандал, однако я просто одного отстранил левой рукой, 

другого – правой, вот и все.  

- В ролике, который выложен в Youtube видно, что Вы уходите беседовать с кем-

то из старших ребят, представляющих самооборону. К чему Вы, в итоге, 

пришли?  

- В армии у меня была специальность «командир отделения спец комендатуры 

и контрольно-пропускных пунктов». Поэтому я очень хорошо знаю, что 

неподготовленные молодые люди, а тем более, дети, не должны быть на 

Майдане в самообороне. Кстати говоря, за такие вещи, вообще, надо лишать 

родительских прав. А как иначе? Стоит ребенок в маске и не пропускает на 

Майдан каких-то здоровяков! Да тут в отношении родителей надо идти на 

самые крайние меры. 

Когда начались эти оскорбительные «качели», я пошел по простому пути. 

Сказал им: «Ребята, у вас нет документов, вы никто. Более того, вы незаконно 

сформированное вооруженное формирование и не имеете никакого права меня 

досматривать». Они начали материться, бить по камере и я стал требовать, 

чтобы вызвали старшего. 

Но мало того, что они там стоят без документов, они даже не знают, кто у них 

там старший. Вскоре к нам подошел какой-то человек, похожий на взрослого, 

кстати, тоже с закрытым лицом и тоже без документов. Я предложил ему отойти 

в сторону от этих детей и поговорить. Пока мы разговаривали, он махнул рукой 

и после нас беспрепятственно пропустили на Майдан. Мы прошли через эту 

баррикаду, я уже, честно говоря, и не спрашивал, почему вдруг нас пропустили, 

потому что уже ничему не удивлялся. Когда мы проходили возле КГГА, то 

видели ребят в масках, направляющихся к баррикаде, очевидно для того, чтобы 

с нами разбираться. 

- Хорошо, Вы прошли на Майдан, что делали дальше, снимали сюжет?  

- Я пошел в дом профсоюзов, чтобы встретиться с Парубием и рассказать ему об 

этом инциденте, однако Парубий так и не вышел, передав, что он очень занят. 

Я там Колю Княжицкого встретил в коридорах. Говорю: «Коля, позови Парубия, 

это же в ваших интересах, у меня же есть видео, на котором записано нападение 

ваших людей на меня, зачем вам скандал?». Но с Парубием поговорить так и не 

удалось, потому что он был очень и очень занят. Поэтому я решил: на войне, как 

на войне. 

- Что это означает, что Вы намерены делать дальше?  

- Ну вот, я с вами разговариваю, рассказываю в деталях, что и как было. Кроме 

того, я разместил в Youtube это видео, а также сегодня иду на один из 

телеканалов, где расскажу, что, во-первых, на меня напали боевики 

незаконных вооруженных формирований, во-вторых, о том, что на Майдане в 

качестве пушечного мяса используются несовершеннолетние дети. 

- Обращались ли Вы к журналистским организациям по поводу инцидента? 

Европейцы, комментируя ситуацию в Украине, часто говорят об избирательном 
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правосудии. Так вот я лично убеждена в том, что в журналистском цеху, увы, 

действует избирательная корпоративная солидарность.  

- У нас, вообще, отсутствует корпоративная солидарность. У нас журналисты 

очень четко разделились на неуперов и консервы. Неуперы – это неупереджені, 

это большая часть журналистов и все они симпатизируют Евромайдану. 

Консервы – это журналисты-консерваторы, занимающие взвешенную, 

объективную позицию. Эти две журналистские корпорации мало друг друга 

признают. Поэтому обращаться к ним бесполезно, да и не нужно. 

- Почему же? Вы могли предъявить доказательства, что Вам, как журналисту, 

не давали выполнять свои профессиональные обязанности. Это была бы 

огласка, очевидно, а затем последовала бы и реакция соответствующих органов.  

- Все эти организации возглавляют либо журналисты-чиновники, либо 

журналисты-грантоеды. Мне это неинтересно. Я – независимый журналист и не 

вижу смысла обращаться в журналистские организации. Я даже милицию не 

вызывал. Зачем? Я решил разрулить эту ситуацию очень просто – прийти к 

командующему самообороной Майдана Парубию и рассказать ему о 

случившемся. 

Более того, я хотел примириться взамен на то, что Парубий даст комментарий 

для моего сюжета. Меня бы это устроило. Они на это не пошли, не поняли, 

поэтому сегодня я действую полностью по своему усмотрению. 

- Максим, простите, но получается, Вы хотели заняться шантажом, а именно – в 

обмен на комментарий, «замять» инцидент о препятствовании Вашей 

журналисткой деятельности. Сказать, что подобные методы неприемлемы – 

ничего не сказать.  

- Это – ваше мнение, мы же записываем интервью, а не дискутируем, верно? 

- Верно. Именно поэтому я воздержусь от жестких реплик и оценочных 

суждений. Вопрос: считаете ли Вы, что нам вообще не нужны журналистские 

организации и мы, в случае чего, можем быть одиноким воином в поле, 

способным достойно защитить свои права и отстоять честь профессии?  

- Понимаете, дело в том, что у нас вообще нет журналистских организаций! 

Возьмем, к примеру, Независимый медиапрофсоюз. Это организация, 

полностью подконтрольная «неуперам», о которых я говорил ранее. Члены этой 

организации троллят меня в Фейсбуке, оперируя не фактами, а 

умозаключениями. Зачем мне, спрашивается, при таких подходах, обращаться 

в Независимый медиапрофсоюз? Что мне у них просить, гуманитарную 

помощь?! 

- То есть, Вы считаете, что такие организации не нужны в принципе? По 

журналистам может стрелять «Беркут», им, когда на них жилеты с надписью 

«Пресса», могут выбивать глаза и так далее, и они сами смогут за себя постоять. 

Правильно я Вас понимаю?  

- Как вам сказать. Такие объединения существуют, но они стоят только на одной 

стороне. Вот, например, в прошлом году была история о так называемом 

зверском избиении Сницарчук и Соделя. Подчеркну, что речь шла об избиении, 

которого не было, и она сама призналась, что ее никто не бил. При этом какая 

шумиха была поднята! То есть, эти журналистские организации всегда стоят на 

стороне только тех, кто им нравится. Именно поэтому я не вижу смысла 

обращаться к ним. Моя задача состоит в одном: узнать и рассказать. 

- Да, но если бы Андрей Парубий дал комментарий для Вашего сюжета, 

рассказали бы Вы все немножко по-другому, верно?  
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- Если бы мы заключили сделку, я бы просто записал Парубия, использовал его 

в своем сюжете, ну и за рюмкой или за чашкой чая мы обсудили бы эту историю, 

вот и все. 

- Вы опытный журналист, скажите, стоило ли в той ситуации орать матом на 

этих детей? Мы часто в силу профессии оказываемся в непростых ситуациях, но 

это вовсе не означает, что нужно всех и вся посылать, сами знаете куда.  

- Я вам так скажу. В тот момент я был самым сдержанным журналистом в мире. 

Мне хватило выдержки, чтобы стерпеть атаку этих диких обезьян и не отвечать 

их же методами. Хочу еще раз напомнить: вокруг меня стояли вооруженные 

боевики, готовые в любой момент со мной расправиться. В видеоролике слышно, 

как они угрожают заломить меня и так далее, поэтому моя реакция была 

вполне адекватной. 

 

 
 

http://odessa-daily.com.ua/news/na-odesskom-evromajdane-deti-poyut-gimn-

id62146.html 

На Одесском Евромайдане дети поют гимн 
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http://www.vz.ru/news/2014/2/17/673006.html 

Несовершеннолетние активисты евромайдана задержаны по подозрению в 

убийствах 

В Чернигове задержали двух активистов евромайдана, которых подозревают в 

совершении как минимум двух убийств и четырех разбойных нападений, 

причем одним из пострадавших оказался журналист, сообщил глава 

черниговского управления МВД Александр Михайлик. 

По его словам, оперативники уголовного розыска задержали группу молодых 

людей, которые в течение нескольких недель совершили два убийства и ряд 

других преступлений на территории города. В течение последних недель по 

Чернигову поползли слухи, что в городе орудует маньяк. Ему приписывались 

два последних убийства, совершенные в вечернее время, сообщается на сайте 

МВД Украины. 

Работники областной милиции задержали трех несовершеннолетних, которые 

подозреваются в совершении двух убийств и четырех разбойных нападений, в 

том числе - на местного журналиста Александра Ясенчука.Четвертый участник 

группы не задерживался из-за его малолетнего возраста (2001 года рождения). 

У задержанных изъяты орудия убийства и вещи, принадлежавшие 

потерпевшим. Как объяснили сами молодые люди, они хотели доказать, что 

органы внутренних дел не способны охранять общественный порядок. 

Михайлик рассказал, что в причастности к совершению тяжких преступлений 

подозреваются несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет. Подростки 

являются активными участниками так называемых евромайданов в Киеве и 

Чернигове. Последний раз они принимали участие в акции в Чернигове в 

воскресенье, непосредственно перед задержанием. 

Открыты уголовные производства по статьям Уголовного кодекса Украины, 

предусматривающие ответственность за совершение убийства, хулиганства и 

разбойного нападения. Подозреваемые подростки дают показания, поэтому 

список деяний, к которым они могут быть причастны, может дополниться. 

Напомним, активисты евромайдана и раньше нападали на окружающих и друг 

на друга. В Киеве вооруженные битами и дубинками люди в масках и 

камуфляже разгромили компьютерный клуб, избили его посетителей, а также 

напали на активиста Майдана. Кроме того, в центре Киева неизвестные 

разгромили два ресторана.Также активисты евромайдана избили и угрожали 

утопить молодого человека, которого заподозрили в краже денег из ящика с 

пожертвованиями. 

25 января стало известно, что митингующие захватили трех милиционеров, при 

этом ранив одного из них ножом. Двоих некоторое время удерживали в 

захваченной Киевской госадминистрации. Позже стало известно, что 

захваченных милиционеров пытали. 1 февраля митингующие в Киеве 

похитили и избили еще одного милиционера. 

Есть среди пострадавших в центре Киева и россиянин. 

http://www.vz.ru/news/2014/2/17/673006.html
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http://obozrevatel.com/politics/78569-na-antimajdan-v-kiev-privezli-dazhe-10-letnth-

detej-udar.htm 

На антимайдан в Киев привезли даже 10-летних детей – УДАР 

Депутатки от оппозиции отправились на ул. Грушевского спасать детей и 

женщин, приехавших на антимайдан в Киев. Об этом  на своей странице в 

Facebook написала народный депутат от УДАРа Ирина Геращенко. 

По ее словам, среди "сторонников Януковича", были даже 10-летние дети. 

"Среди "сторонников курса Януковича" были 10-летние дети, которых привезли 

с Восточных регионов вместе с мамами – рассказывает Мария Матиос", - 

написала она. 

 

 
 

http://obozrevatel.com/politics/78569-na-antimajdan-v-kiev-privezli-dazhe-10-letnth-detej-udar.htm
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http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1127128-militsiya-prizvala-zhenshhin-i-

detey-pokinut-maydan.html 

Милиция призвала женщин и детей покинуть Майдан  

Милиция призывает женщин и детей покинуть Майдан, поскольку там будет 

проводиться антитеррористическая операция.  

Из громкоговорителей на Майдане Незалежности правоохранители обращаются 

к женщинам и детям с призывом покинуть центр Киева, поскольку там будет 

проводиться антитеррористическая операция. 

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении говорится: «Уважаемые 

женщины и дети, милиция просит вас покинуть Майдан Независимости, 

поскольку там будет проводиться антитеррористическая операция ». Вместе с 

тем со сцены Майдана звучат призывы к людям не уходить и продолжать 

стоять. 

Ранее сообщалось: Глава партии "УДАР" Виталий Кличко призвал лидеров 

демократических государств вмешаться в ситуацию в Украине, чтобы 

остановить силовое противостояние. Лидер фракции "Батькивщина" Арсений 

Яценюк призвал президента Украины отозвать правоохранителей. "Не дайте 

возможности, чтобы Украина превратилось в государство, залитое кровью. 

Наше обращение – отзовите назад милицию, и оглашение - немедленное 

перемирие. Тогда мы готовы идти на дальнейшие переговоры, чтобы сохранить 

людей", - заявил он, выступая со сцены, установленной на Майдане 

Независимости в Киеве. 

 

 
 

http://ytro.ru/articles/2014/02/19/1176901.shtml 

На Украине введен режим "антитеррор"  

СБУ объявила о проведении в стране операции против активистов 

"Евромайдана" из-за беспорядков 

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о готовности к проведению в 

стране антитеррористической операции. По словам главы ведомства 

Александра Якименко, такое решение было принято, из-за того, что "на 

http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1127128-militsiya-prizvala-zhenshhin-i-detey-pokinut-maydan.html
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1127128-militsiya-prizvala-zhenshhin-i-detey-pokinut-maydan.html
http://ytro.ru/articles/2014/02/19/1176901.shtml
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Украине происходит эскалация силовых противостояний и массовое 

применение оружия со стороны экстремально настроенных группировок". 

"Сегодня происходит сознательное, целенаправленное применение насилия, 

путем поджогов, убийств, захвата заложников, устрашение населения с целью 

достижения преступных целей", - отметил глава СБУ, добавив, что все эти 

действия сопровождаются применением огнестрельного оружия. 

"Это уже не проявления терроризма - это конкретные террористические акты! 

Радикальные и экстремистские группировки своими действиями несут 

реальную угрозу жизни миллионам гражданам Украины", - заявил Якименко. 

По его словам, уровень общественной опасности, существующий на Украине, 

требует привлечения всех субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с 

терроризмом. Президент Украины Виктор Янукович, по его словам, уже 

проинформирован о данном решении. 

Столкновения между силовиками и активистами "Евромайдана" в Киеве 

начались днем 18 февраля после того, как "Беркут" стал проводить зачистку от 

баррикад митингующих Майдан и улицу Грушевского. Число погибших в ходе 

беспорядков достигло 26 человек. Жертвы есть как среди оппозиционеров, так и 

со стороны милиции, кроме того, погиб один журналист. Счет раненых идет на 

сотни, среди них трое несовершеннолетних. По указу украинского президента, 

четверг 20 февраля объявлен днем траура по погибшим. 

В МВД Украины заявили, что к убийствам во время столкновений причастны 

радикалы. "Учитывая характер ранений у погибших гражданских лиц (слепые 

ранения, ранения в затылок), а также характеристики оружия, которое 

изымается, можно предположить, что эти телесные повреждения могли быть 

причинены потерпевшим самыми агрессивно настроенными митингующими", - 

отметили в ведомстве. 

В сегодняшнем обращении президент страны Виктор Янукович выразил 

надежду, что ситуацию все еще можно разрешить мирным путем. Однако 

подчеркнул, что оппозиционеры перешли черту, когда призвали людей к 

оружию и пригрозил им судом. 
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http://www.kp.ru/daily/26196/3083545/ 

Киев в огне и крови: 30 фотографий не для слабонервных 

Эти тяжелые кадры заставили вздрогнуть весь мир: в самом сердце столицы 

Украины люди по обе стороны баррикад умирают и получают страшные увечья 

[фотохроника] 

Временное перемирие на улицах Киева закончилось. Они снова больше похожи 

на зону боевых действий. Точную цифру раненых и убитых назвать никто не 

может. По предварительным данным на ночь с 18 на 19 февраля, погибли 18 

человек, несколько - находятся на грани смерти, сотни киевлян - ранены. По 

улицам едут БТР, людей поливают из водометов, за водометами идет «армия 

милиционеров». Митингующие отстреливаются «коктейлями 

Молотова», фейерверками, камнями, горящими шинами. Весь мир следит за 

происходящим с ужасом... Мы подготовили фотохронику событий в столице 

Украины.  

К 11.30 появилась информация о первых пострадавших. По обе стороны 

баррикад. Ранения получали и митингующие, и милиционеры. Что касается 

правоохранителей, то их выхватывали из оцепления и затаскивали в толпу, там 

избивали. Милиционеров пытались защищать журналисты и даже многие 

митингующие. Например, под  офисом Партии регионов, захваченным 

евромайдановцами, часть демонстрантов старалась помочь правоохранителям, 

потерявшим сознание в драках. Но из-за этого они попали под раздачу от своих 

же соратников. Естественно, что пытались защитить пострадавших и медики 

(независимо от «лагеря»). И даже врачи тоже получали ранения на «поле 

брани». Кроме того, уже известно как минимум о двух десятках раненых 

журналистов.  

Несмотря на пугающее количество пострадавших, беспорядки продолжились. 

После часа дня правоохранители пошли в наступление. Сориентировавшись, 

участники митинга перешли в контрнаступление. Среди демонстрантов было 

немало девушек. Они подносили боеприпасы и камни мужчинам.  

Среди митингующих было также немало пенсионеров...  

... И даже дети.  

Затем в правительственном квартале начали жечь припаркованные 

машины. Звучали выстрелы, участники митинга бросали в правоохранителей 

булыжники. 

Но потом правоохранители все же отогнали людей по улице Институтской к 

баррикадам возле Майдана.  

http://www.kp.ru/go/http:/kp.ua/daily/180214/439432/
http://www.kp.ru/go/http:/kp.ua/daily/180214/439432/
http://www.kp.ru/go/http:/kp.ua/daily/180214/439432/
http://www.kp.ru/go/http:/kp.ua/daily/180214/439220/
http://www.kp.ru/go/http:/kp.ua/daily/180214/439220/
http://www.kp.ru/go/http:/kp.ua/daily/180214/439220/
http://www.kp.ru/go/http:/kp.ua/daily/180214/439220/
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http://magnolia-tv.com/blog/36419-deti-ubegayut-iz-doma-na-evromaidan-gde-

riskuyut-pogibnut 

Дети убегают из дома на Евромайдан, где рискуют погибнуть! 

В Службу розыска детей "Магнолии-ТВ" все чаще обращаются родители 

пропавших детей и сообщают, что их ребенок убежал из дома и отправился на 

Евромайдан, где может попасть под шальную пулю, оказаться в давке или 

загреметь в милицию! 

В эфире программы "Тема Дня" на радио "Магнолия" обсуждался вопрос: кого 

винить если с пропавшим ребенком, не дай Бог, случиться беда: самого ребенка, 

его родителей или случайных прохожих, которые увидев ребенка не сообщили в 

милицию или Службу розыска детей "Магнолии-ТВ"!?  

А в условиях накаленной ситуации, которая сейчас сложилась в Украине, 

вопрос о детях, которые убегают из дому на Евромайдан и могут там погибнуть, 

приобретает особую актуальность.  

Сколько точно детей сейчас на майданах по всей Украине - сказать сложно.  

Сами активисты утверждают: на Евромайдане детей нет! Однако, правда ли 

это, и что собственно предпринимают активисты для того, чтобы детей не было 

на Майдане, а тем более на баррикадах!?  

Гости программы: - ведущая телепрограммы Служба розыска детей "Магнолии-

ТВ" Надежда Боднарчук.  

- отец 17-летнего Виталика Правдина, который убежал из дому на Евромайдан!  

http://magnolia-tv.com/blog/36419-deti-ubegayut-iz-doma-na-evromaidan-gde-riskuyut-pogibnut
http://magnolia-tv.com/blog/36419-deti-ubegayut-iz-doma-na-evromaidan-gde-riskuyut-pogibnut
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http://inpress.ua/ru/politics/25666-shokiruyuschie-foto-na-barrikady-vyvodyat-

detey-foto 

На баррикады «евромайдана» выводят детей. +ФОТО 

Временное перемирие на улицах Киева закончилось. Центр столицы Украины 

— это зона боевых действий. По предварительным данным, в ночь с 18 на 19 

февраля погибли 18 человек, несколько — находятся на грани смерти, сотни — 

ранены. Митингующие применяют «коктейли Молотова», фейерверки, камни, 

горящие шины. Весь мир следит за происходящим с ужасом. Страшно, что 

взрослые люди в свои «разборки» втягивают несовершеннолетних. По 

информации заместителя председателя КГГА Виктора Коржа,среди 

пострадавших есть трое несовершеннолетних, которым меньше 17 лет.Среди 

умерших несовершеннолетних нет. 

Обострение беспорядков началось в «черный вторник», 18 февраля, около 08.30. 

Группы людей двинулись с «майдана» в сторону Верховной Рады. Участники 

протеста впервые решили испробовать новую тактику точечных штурмов. Они 

разделились на сотни и штурмовали Раду с разных сторон. В правоохранителей 

полетели дымовухи и камни, в ответ — слезоточивый газ и дубинки, 

пишет TimeNews и демонстрирует подборку снимков Reuters. 

Напомним, что в столице Украины продолжается противостояние. Во вторник, 

18 февраля, после того как радикально настроенная часть митингующих, 

вооружившись битами и «коктейлями Молотова», атаковала правоохранителей 

и пыталась прорваться в правительственный квартал, столкновения 

возобновились. 

Напомним, что Кабинет Министров Украины «делает все возможное для 

обеспечения правопорядка на улицах столицы, а также неприменения 

огнестрельного оружия во время противостояний». Об этом и. о. премьер-

министра Сергей Арбузов сказал в ходе телефонного разговора с 

еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики 

соседства Штефаном Фюле. 

http://inpress.ua/ru/politics/25630-kiev-v-ogne-ulichnye-boi-ranenye-i-ubitye-postoyannoe-obnovlenie-foto-video
http://inpress.ua/ru/politics/25630-kiev-v-ogne-ulichnye-boi-ranenye-i-ubitye-postoyannoe-obnovlenie-foto-video
http://timenews.in.ua/27622/27622
http://inpress.ua/ru/politics/25630-kiev-v-ogne-ulichnye-boi-ranenye-i-ubitye-postoyannoe-obnovlenie-foto-video
http://inpress.ua/ru/politics/25636-kabmin-ne-dopustit-khaosa-v-ekonomike-arbuzov
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Также Сергей Арбузов выразил свои соболезнования близким погибших в 

противостояниях. 

Отметим, что Партия регионов предлагает подписать документ о 

недопустимости человеческих жертв. Об этом заявил народный депутат 

фракции Партии регионов Владимир Олийнык. 

Напомним, что президент Украины Виктор Янукович призвал немедленно 

прекратить вооруженное противостояние, сложить оружие и сдаться 

правоохранительным органам тем, кто нарушил закон и провоцирует 

гражданские противостояния, говорится в заявлении членов рабочей группы по 

урегулированию политического кризиса Андрея Портнова и Елены Лукаш. 

Напомним, что президент Виктор Янукович обратился ко всем гражданам 

страны с призывом прекратить кровопролитие и всем миром найти пути выхода 

из конфликта. 

А исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Леонид 

Кожара обратился к иностранным государствам и международным 

организациям с призывом дать объективную оценку событиям в Киеве. 

 

 
 

http://vesti.ua/kiev/38190-v-kieve-iz-za-majdana-zakryli-shkoly-i-detsady 

В Киеве из-за Майдана закрыли школы и детсады 

Киевская горадминистрация распорядилась приостановить 19 февраля работу 

школ и детсадов, расположенных в центре столицы. 

Решение принято, чтобы обезопасить детей и сотрудников учебных заведений, 

сообщает пресс-служба ведомства. 

"На тот случай, если родители не имеют возможности оставить детей дома, в 

учебных заведениях будут работать дежурные группы. Также школьники 

смогут работать в режиме дистанционного обучения (он-лайн)", - говорится в 

заявлении. 

Список учебных заведений, которые 19 февраля не будут работать, размещен на 

сайте ведомства. 

http://inpress.ua/ru/politics/25644-pravitelstvo-okazhet-pomosch-semyam-pogibshikh-pravookhraniteley
http://inpress.ua/ru/politics/25644-pravitelstvo-okazhet-pomosch-semyam-pogibshikh-pravookhraniteley
http://inpress.ua/ru/politics/25641-pr-predlagaet-oppozitsii-otkazatsya-ot-krovoprolitiya
http://inpress.ua/ru/politics/25641-pr-predlagaet-oppozitsii-otkazatsya-ot-krovoprolitiya
http://inpress.ua/ru/politics/25633-minyust-prizyvaet-prekratit-eskalatsiyu-konflikta
http://inpress.ua/ru/politics/25633-minyust-prizyvaet-prekratit-eskalatsiyu-konflikta
http://inpress.ua/ru/politics/25633-minyust-prizyvaet-prekratit-eskalatsiyu-konflikta
http://inpress.ua/ru/politics/25633-minyust-prizyvaet-prekratit-eskalatsiyu-konflikta
http://inpress.ua/ru/politics/25626-obraschenie-prezidenta-ukrainy-k-narodu
http://inpress.ua/ru/politics/25626-obraschenie-prezidenta-ukrainy-k-narodu
http://inpress.ua/ru/politics/25626-obraschenie-prezidenta-ukrainy-k-narodu
http://inpress.ua/ru/politics/25603-gde-zhe-reaktsiya-zapada-mid-ukrainy-prizval-reshitelno-osudit-deystviya-radikalov-v-kieve
http://inpress.ua/ru/politics/25603-gde-zhe-reaktsiya-zapada-mid-ukrainy-prizval-reshitelno-osudit-deystviya-radikalov-v-kieve
http://inpress.ua/ru/politics/25603-gde-zhe-reaktsiya-zapada-mid-ukrainy-prizval-reshitelno-osudit-deystviya-radikalov-v-kieve
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Ранее глава КГГА Макеенко посоветовал киевлянам в среду не ездить в центр 

города, и призвал столичные коммерческие структуры и частных 

предпринимателейсделать 19 февраля выходным днем. 

 
 

http://itogi.ua/society/9382-2014-02-19-20-39-30.html 

Майдан и дети – его жертвы 

В результате боевого противостояния между террористическими 

бандформированиями и войсками МВД пострадало четверо детей. По данным 

Министерства здравоохранения Украины в результате боевых действий в 

центре Киева пострадало четверо детей. 

Преступные политики, которых содержит Мировое правительство, призывают 

украинцев к гражданской войне. Только сегодня вечером, с трибуны Майдана, 

бывший министр МВД в правительстве Тимошенко и бывший зек Юрий 

Луценко снова призывал наших граждан выйти на Майдан вместе с детьми и 

женами. Если бы эти преступные политики думали о народе, они никогда не 

стали бы в своих личных корыстных интересах разжигать пожар гражданской 

войны в Украине. 

 Порошенко, Яценюк, Кличко и Луценко хотят прикрываться телами 

украинских детей. Каждый из них является миллиардером и каждый из них 

находится на содержании иностранных спецслужб. Каждый из так называемых 

«демократов» имеет несколько гражданств. Их семьи, их дети живут за рубежом. 

Достаточно вспомнить о дочери Тимошенко, которая всю свою жизнь провела в 

покрытой золотом квартире в Лондоне и так и не научилась говорить на 

украинском или русском языке без акцента. Дети Кличка живут в Гамбурге. 

Дети Яценюка живут в Варшаве. Но они хотят втянуть украинских детей, 

родители которых часто даже не имеют работы в разворованной Кравчуком, 

Кучмой, Тимошенко и Ющенко стране в гражданскую войну. 

 Во время Великой Отечественной войны были пионеры-герои. Они защищали 

свою Родину от фашистов. А сейчас наши дети должны защищать право 

Кличка, Порошенко, Яценюка и прочих воровать дальше в Украине и умножать 

свои банковские счета в США и Европе. 

http://video.vesti.ua/kiev/866-makeenko-prizval-kievljan-ne-ezdit-v-centr
http://video.vesti.ua/kiev/866-makeenko-prizval-kievljan-ne-ezdit-v-centr
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http://lviv24.com/home/showSingleNews.do?na_aktsiyah_protestu_pobilshalo_ditey

&objectId=81257 

На акціях протесту побільшало дітей 

Освітяни та активісти звертаються до батьків аби ті проконтролювали, де 

перебувають їхні сини та дочки.  

Протягом останніх двох днів серед учасників акцій протесту побільшало 

неповнолітніх. 

Винесену з Залізничного райвідділу амуніцію та пакунки з невідомим вмістом, 

залишали прямо на подвір'ї 51-ї школи. Зранку до навчального закладу 

довелось викликати рятувальників. 

Учнів тут переконують після уроків не вештатись по місту, а йти додому. А 

батьків, наглядати за дітьми. 

Найбільше підлітків з'являється на дворі ввечері. Вдень, трапляються лише 

поодинокі групи. 

Деякі допомагають черговим активістам у захоплених будівлях. 

Невгамовним підліткам допомагає палка та міцне слівце - жартують дорослі 

активісти. Втім непокояться: неповнолітні можуть не лише завдати шкоди 

пам’яткам архітектури, а й собі. 

 

http://lviv24.com/home/showSingleNews.do?na_aktsiyah_protestu_pobilshalo_ditey&objectId=81257
http://lviv24.com/home/showSingleNews.do?na_aktsiyah_protestu_pobilshalo_ditey&objectId=81257
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http://www.reporter.com.ua/news/6ewhpw/ 

В одесской милиции призывают не пускать детей на акции протеста 

Одесские милиционеры призвали родителей контролировать место пребывания 

своих детей и не допускать их к акциям протеста и массовым беспорядкам. 

Об этом говорится в обращении Главного управления МВД в Одесской 

области к одесситам. 

В последнее время увеличилось количество хулиганских действий, в том числе 

при участии детей. Нередки случаи, когда дети самовольно уходят из дома или 

учебных заведений, чтобы принять участие в массовых беспорядках, говорят в 

милиции. 

 

 
 

http://dumskaya.net/news/odesskaya-miliciya-prosit-roditelej-ne-puskat-de-032802/ 

Одесская милиция просит родителей не пускать детей на Майдан 

Главное управление МВД в Одесской области распространило заявление, 

в котором говорится о том, что в массовых акциях протеста, которые происходят 

в Украине участвует много несовершеннолетних. В связи с этим милиция 

обращается к родителям с просьбой контролировать действия своих детей, 

интересоваться, чем они интересуются в свободное от учебы время, чтобы 

не допустить их участия в беспорядках. 

«Непоодиноки факты самовольного оставления детьми домов или учебно-

воспитательных заведений с целью участия в массовых беспорядках. 

Это приводит к втягиванию детей в противоправные действия и создает угрозу 

их жизни и здоровью», — отмечается в заявлении. 

 

http://www.reporter.com.ua/news/6ewhpw/
http://dumskaya.net/news/odesskaya-miliciya-prosit-roditelej-ne-puskat-de-032802/
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http://uainfo.org/yandex/278931-malenkie-deti-prinimayut-uchastie-v-snabzhenii-

maydana-foto.html 

Маленькие дети принимают участие в снабжении Майдана. ФОТО 

Фото сделано в Киеве сегодня, на углу улицы Владимирской и бульвара Тараса 

Шевченко. 
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http://gazeta.zn.ua/socium/deti-roditeli-maydan-ostavaytes-vmeste-_.html 

Дети, родители, Майдан: оставайтесь вместе 

"Идите работать!", "Вернитесь в семью!". Эти два лозунга, которые провластные 

подпевалы вместе с Антимайданом тычут в лицо своим оппонентам на 

Майдане, выдают власть с головой. Откровенно выбалтывая, какие именно 

места и роли отведены ею народу на просторах нашей родины, которую они — 

не скрывая — считают "своим районом". Работайте и плодитесь, чтобы было 

кому работать завтра.  

Первым, как вы помните, "включили" лозунг про работу. И только спустя 

некоторое время вспомнили о семье. Вернее, о детишках. Авторы лозунгов 

совершенно откровенно видят в народе, в первую очередь, рабочую скотину. 

Которая, вместо того, чтобы вкалывать с утра до ночи за компот, вырвалась из 

стойла и устроила безобразие прямо на пороге барского дома. Эти авторы 

привыкли (и хотели бы) видеть "народ" именно в таких обстоятельствах — 

тяжелая работа, выматывающая все силы, небольшой доход, которого хватает 

ровно на то, чтобы выжить, и отсутствие сил, средств и воображения на что бы 

то ни было, кроме простых и дешевых развлечений. В этой ситуации их дети — 

предоставленные сами себе, школе и улице — получат такое воспитание, 

которое будет выгодно власти. Что это за воспитание —  знает каждый 

выпускник советской школы, как и родители нынешних школьников.  

На людей, вышедших на Майдан, призыв "Идите работать!", совершенно 

естественно, производит отталкивающее впечатление. Слишком уж откровенно 

их социальное бытие сводится к роли рабочей скотины, которой не дозволено 

самой решать, как жить. Но они мало того, что сами ходят на свой Майдан —  

еще и детей этому учат! А это серьезный удар. Это означает, что завтра власти 

легче не станет. Даже если сейчас перебить и пересажать особо ретивых, 

пройдет какой-нибудь десяток лет — и снова будет Майдан. А как показывает 

практика, каждый следующий Майдан — жестче предыдущего. Особенно если 

учесть, что у детей нынешних "заложников Майдана" будут весьма веские — 

личные — счеты с властью.  

Как-то так вышло, что гражданское воспитание подрастающего поколения у нас 

берет на себя Майдан. И, соответственно, каждая смена поколений — примерно 

раз в десять лет — отмечается на Майдане. Студенты, вышедшие сегодня "за 

Европу", девять лет назад еще по-детски переживали со своими родителями 

события Оранжевой революции. Они видели, что свой выбор можно и нужно 

отстаивать. И они вышли отстаивать уже свой собственный выбор — 

европейский. С этим выбором они связывали надежду на лучшую жизнь. 

"Лучшую" не в потребительском, а в романтическом смысле. Да, те, кто вышел 

на Майдан "за Европу", были романтиками. И это была главным образом 

молодежь. 

Нынешний Майдан — еще один этап в гражданском воспитании завтрашних 

взрослых. Дидактика, правда, выглядит экстремально. Но что делать, если 

больше никто не берет на себя этот труд? 

Впрочем, "дети и Майдан" — тема, ставшая весьма обсуждаемой только теперь. 

А не два месяца назад, например. Когда детские мордашки украшали каждый 

репортаж из "горячей точки" — в обрамлении сине-звездных ленточек, 

украинских флажков, горящих бочек, "йолок" и т.п. "Проблемой" это стало 

только теперь — когда детей на Майдане стало мало. Настолько мало, что в 

западных репортажах их отсутствие уже отмечается как отличительная 

особенность украинской революции.  

http://gazeta.zn.ua/socium/deti-roditeli-maydan-ostavaytes-vmeste-_.html
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Так почему дети "выстрелили" именно сейчас? Да потому, что все остальные 

аргументы исчерпались, и креативщикам просто больше ничего не оставалось, 

как вынуть из рукава последний козырь — малых детушек. Тут же нашлись 

психологи (их теперь много, и они, как говорится, нынче "в тренде"), начавшие 

давать беспокойные "рекомендации" —  кого-то уговаривать и отговаривать; 

напоминать о субтильности детской психики; говорить о том, что дети в каком-

то мифическом "потом" будут жалеть, что участвовали "в этом", и осуждать 

родителей за то, что они их "использовали"; что это, наконец, просто опасно. На 

этой напряженной ноте "психологический дискурс" перешел в следующий 

регистр — и вот уже люди с серьезной миной задаются вопросом: как 

рассказывать детям о Майдане? И надо ли вообще это делать? 

Да нет, нет, что вы! Как можно? Ни в коем случае, ни слова малюткам! Давайте 

будем молчать. Будем делать вид, что ничего не происходит. Будем говорить, 

что все в порядке. Папа просто задержался на работе, а вовсе не сидит в СИЗО. 

Мама уехала в командировку, а не перевязывает в медпункте раненых. И 

вообще, все прекрасно. Все спокойно. Как на кладб... Фу! Как можно? При 

детях! 

Да. Давайте будем им лгать. Это же ради их блага! 

И можете быть уверены, найдется кто-то, кто расскажет вашему ребенку правду. 

Вернее, свою версию правды. Или кто-то, как и вы, ему солжет. Но это уже не 

будет "ложь ради их блага". Блага принадлежат не тем, кому лгут, а тем, кто 

лжет. Во всяком случае, так принято в обществах, которые держатся на лжи. 

Вроде нашего.  

Большинство родителей уверены, что лгать ребенку — это их прерогатива. А на 

ложь, распространяемую школой, они предпочитают просто закрывать глаза — 

все знают, что бороться с этой системой бессмысленно. Они и сами выросли на 

советской еще школьной лжи. Ложь телевизора они тоже не замечают — 

привыкли. Никто особо не обращает внимания на то, что дети вырастают в 

атмосфере лжи. Это даже приветствуется. И то сказать — зачем детишкам 

травмы?  

Но, кроме того, что ложь, даже когда она во благо, — оружие обоюдоострое, это 

еще и прекрасное средство отчуждения. Любой взрослый хорошо это знает. Но 

почему-то не применяет это знание на практике, когда дело доходит до детей. 

Впрочем, мы так воспитаны. Отчуждение внутри семьи культивировалось. 

Семья была основным врагом власти в ХХ в. — при тоталитарных режимах. 

Контролю над каждым человеком, над его разумом сильно мешала 

альтернативная лояльность — та, которая определялась кровными связями. И 

любой способ ослабить эти связи развивался и обретал поддержку. Мимо 

портретов Павлика Морозова вереницей шли дети репрессированных 

родителей, выросших верными псами режима.  

Этот режим и сейчас жив и действует. Вспомните характерный эпизод 

нынешней революции: мама солдата-срочника, стоящего в оцеплении, 

расплакалась в прямом эфире, после чего МВД выпустило сюжет, в котором ее 

сын браво рапортует о том, что на самом деле у него и его боевых товарищей 

"все прекрасно". Только меня покоробило то, что командиры заставили 

мальчишку посмеяться над материнскими слезами? Заставили предать ее на 

всю страну? Только мне привиделся дух Павлика Морозова, ухмыляющийся в 

25-м кадре?  

Сейчас этот режим корчится в конвульсиях. Увы, только сейчас, спустя почти 

четверть века независимости, украинцы пытаются добить совок в себе и своей 
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стране. Но речи о "малых детушках", которых — упаси Боже! — нельзя 

травмировать всякими майданами, почему-то охотно подхватываются. Даже 

теми, кто и сам на Майдане. Кто вышел туда, в частности, против лжи, 

пропитавшей нашу жизнь насквозь.  

Так может, хватит лжи? Хотя бы в самом близком окружении — в семье. 

Которая только тогда семья, когда она живет общей жизнью, дышит одним 

воздухом, говорит откровенно о том, что важно для каждого. И где скидка на 

возраст — только в подборе слов. 

Вообще, когда кто-то начинает громко, на камеры заботиться о ваших детях, 

произносить горячие речи об "использовании детей" и "делании детей 

заложниками", стоит задуматься. Даже на школу нельзя полагаться — как это 

любят делать многие родители, уверенные в том, что "школа должна 

воспитывать". Нет. Не должна. Будучи государственным учреждением, школа 

транслирует месседж, навязываемый ей властью. И хорошо, если вам повезло с 

учителем или его непосредственным начальством. Но чаще всего — это 

обычные служащие на государственном жаловании. И воспитывают они 

соответственно. 

Вот тут-то самое время поговорить о детях-заложниках. Да, они заложники. 

Всех. Заложники Фарион, которую кто-то пустил на порог детского сада. 

Заложники Табачника — бессменного надсмотрщика за содержанием 

школьных программ и учебников. Дети, которые в следующем году умрут без 

лекарств в больницах, — заложники власти, увеличившей в бюджете 

содержание президента и силовиков, но сократившей расходы на детскую 

медицину. Дети-сироты, которые не попадут в нормальные семьи, — заложники 

коррумпированных чиновников. Дети, избиваемые дома неадекватными 

родителями, будут и дальше заложниками отсутствия правоохранительной 

системы в стране, тратящей несусветные средства на содержание этой самой 

правоохранительной системы. 

Будем продолжать про "детей-заложников"? Или все-таки согласимся с тем, что 

лучшее, что могут сделать родители в этих условиях, так э то научить детей 

бороться против того, что превращает их в заложников? Научить их не бояться. 

Выбирать. Нести ответственность. Показать им, как это делать на примере 

собственных родителей. Показать, что сказки, которые они читают, действуют в 

жизни. Что они выходят на улицу. Что в битве добра и зла нельзя стоять в 

стороне. Что с драконом надо сражаться. И можно его убить. Можно, впрочем, 

погибнуть самому. Но надо помнить, что бывают вещи хуже смерти. 

Это травматический опыт, возможно. Но есть ли хоть один человек, выросший 

без единой травмы? Ребенок, пролежавший в коробке с ватой до 

совершеннолетия,  — нежизнеспособен. Ребенок, которому до совершеннолетия 

лгали, никогда не научится отличать правду от лжи. А ребенок, которому не 

позволяли участвовать в сложных событиях, никогда не научиться делать 

выбор. Никогда не станет взрослым. Для кого-то он станет весьма удобным 

представителем массы. Но хотите ли лично вы для своего ребенка такого 

"удобства"? 

Самый серьезный аргумент радетелей "за детей" — это опасность. Провокаторы, 

силовики, гранаты, просто едкий дым — это поле боя, а не детская площадка. 

Наше желание оградить детей от каждой, любой опасности — даже не 

проявление сознательности, а простой родительский инстинкт. Но даже тут 

бывают разные, иногда поразительные точки зрения. Януш Корчак — 

воплощение жертвенной любви к детям — считал, что ребенок имеет право 
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познавать мир любой ценой. Это право было для него выше соображений 

безопасности. Попытки заботливых родителей препятствовать познанию из-за 

риска он считал безнравственным проявлением родительского эгоизма.  

Возможно, эта экстремальная педагогика была знаком времени — 

предчувствием нацизма, гетто и газовой камеры. Но те, кто отправили на 

смерть и Корчака, и его воспитанников, и еще миллионы людей, эти титушки 

своего пространства-времени тоже были когда-то детьми-заложниками. Которых 

никто не учил отличать ложь от правды. Которые не рефлексировали, не 

обсуждали приказы и были прекрасными исполнителями. Они жили по закону 

— и не задумывались о праве. Они отдавали жизни за отвратительные идеи — 

и не понимали их отвратительности. Потому что в детстве, когда их можно было 

научить отличать добро от зла и делать выбор, их родители были заняты 

борьбой за физическое выживание. На воспитание детей у них не оставалось ни 

времени, ни сил. И заботу об их воспитании взяли на себя другие — те, кому 

нужны были не люди, не граждане, а рабочие руки и пушечное мясо. Те, кого 

такая ситуация вполне устраивала, и они готовы были поддерживать ее как 

угодно долго.  

Так может, хватит ходить по кругу? Давайте учить детей жить лучше и 

отстаивать себя. В том числе, на собственном примере.  

 

 
 

http://thekievtimes.ua/society/328355-evromajdan-i-deti-put-v-afriku-a-ne-v-

evropu.html  

ЕвроМайдан и дети: путь в Африку, а не в Европу 

Последние события на улицах Киева привлекли к себе внимание различных 

международных организаций. Не остался в стороне и Всемирный детский фонд 

ООН (UNICEF). Точнее, его региональное отделение ЮНИСЕФ для стран 

Центральной и Восточной Европы и СНГ, которое курирует программы фонда 

по странам бывшего СССР. 

ООНовцев сильно встревожили некоторые фотографии с улиц Киева, где они 

увидели детей в экипировке, которые принимают участие в уличных 

http://thekievtimes.ua/society/328355-evromajdan-i-deti-put-v-afriku-a-ne-v-evropu.html
http://thekievtimes.ua/society/328355-evromajdan-i-deti-put-v-afriku-a-ne-v-evropu.html
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беспорядках. ЮНИСЕФ опубликовал заявление относительно влияния 

происходящего в Киеве на детей, напомнив, что обе стороны конфликта несут 

ответственность за жизнь и благополучие детей. 

Детский фонд ООН забил тревогу, ведь по декларации прав ребенка, 

несовершеннолетних запрещается привлекать для участия в военных действиях 

или же в политических протестах. Причина: детская психика может быть 

серьезно травмирована картинками уличных боев. Хотя в случае начала 

массовых беспорядков, революционные группы как магнит притягивают 

активную молодежь. Или просто подростков, которым хочется поучаствовать в 

«движухе». 

Хрестоматийный пример месяц назад привел прежний премьер-министр 

Николай Азаров. Он заявил, что в Доме профсоюзов три недели скрывалась 

сбежавшая из дому 12-летняя девочка. Она помогала протестующим, работая на 

кухне, и была очень сильно удивлена, когда ее нашли. Домой в силу каких-то 

причин эта девочка возвращаться не собиралась. 

А про революционно-военную активность молодежи можно много чего 

припомнить. Достаточно вспомнить этапы боевого пути будущего писателя 

Аркадия Гайдара (Голикова), который в 1918—1922 годах сделал 

головокружительную военную карьеру в Красной Армии. А вступил он туда в 

1918-м в возрасте 14 лет. Правда, были еще и части особого назначения (ЧОН), 

куда могли принять и юных коммунистов в возрасте от 14 лет. Но массового 

призыва детей в воюющую Красную Армию не было. 

Сегодня в мире проблемы воюющих детей особенно остро стоят в Африке. Так, 

ООН уже несколько лет требует ареста руководителя вооруженной группировки 

«Армия сопротивления Бога» Джозефа Кони, который создал вооруженную 

армию из подростков. Теперь злые дети с автоматами Калашникова 

терроризируют Южный Судан, Центральноафриканскую республику и 

Демократическую Республику Конго. 

Увы, но этот проповедник вовсе неоригинален: еще в Средневековье в Европе 

проводились так называемые детские крестовые походы, в которых участвовали 

тысячи подростков. Однако сегодняшние картинки с улиц украинской столицы 

с детьми на фоне жестких столкновений свидетельствуют о том, что все-таки 

Украина идет в Африку, а не в Европу. 

 

 

https://www.facebook.com/UNICEFinRussian/posts/657852834271058
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/01/15/7009592/
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/118131/
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/118131/
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http://www.0629.com.ua/news/481432 

В Мариуполе Антимайдан пришел к Ленину поговорить со сторонниками 

Майдана (Дополнено ФОТО) 

Сейчас от драмтеатра в сторону памятника Ленину двигается толпа. Около 300-

от человек идут по проспекту Ленина прямо по проезжей части. 

Ранее мариупольцы учавствовали в митинге у драматического театра, 

выступали против фашизма и призывали собравшихся взять в руки оружие. 

Они идут поговорить со сторонниками майдана, которые проводят митинг возле 

памятника Ленину. По пути призывают прохожих присоединиться к 

ним. Кричат "Фашизм не пройдет!" 

В колоннах идут представители ОО "Искренность", мариупольской компартии, 

молодые люди спортивного телосложения в темной одежде. У многих на одежде 

георгиевские ленточки. 

 Несут флаги Украины и ОО "Искренность" 

12.45. Антимайдановцы пришли на площадь возле Ленина.  По пути к ним 

присоединялись мариупольцы, сейчас на площади около 600 человек. 

Со стороны горожан, поддерживающих майдан около десятка человек. Они 

стоят отдельно. Пока все спокойно. 

Но в руках у некоторых антимайдановцев - палки, дубинки, у одного даже 

кронштейн (сказал,- шел с работы). Три человека с бойцовскими собаками. 

Много обычных горожан, есть старики, дети, женщины. Некоторые из них не 

понимают, почему их позицию высказывают парни в спортивной одежде. На 

площади также много милиции. 

Со сцены звучали заявления о свержении мариупольской власти, говорят, что 

Хотлубей предал Януковича. 

 Лидер ОО"Искренность" заявил со сцены, что сторонники антимайдана готовы 

взять в руки оружие. 

13.00 Сторонники Евромайдана покинули площадь. 

13.10 Возле сцены составляют списки "отряда охраны Мариуполя". По словам 

активистов, они намерены создать антифашистский штаб и защищать город от 

представителей Евромайдана.  

На сцене появился мужчина с разбитой головой, у него на затылке была кровь. 

 Из толпы были слышны крики: "Уберите пьяного со сцены!", "Прекратите 

драться". Мужчину увели. 

 13.30 На сцену затащили мужчину, который является представителем 

Евромайдана Евгения Кораблева, его окружили и начали выяснять отношения. 

С криками "он провокатор"  мариупольца толкали. Затем на сцену поднялась 

журналистка сайта i24, которая вывела "пленного" и помогла ему уехать с 

площади. 

Участники акции напали на журналистку и активиста Евромайдана, толкали 

их и не давали покинуть митинг. При этом со сцены мариупольцев просили 

отступиться, но они отказывались и даже ударили палкой по автомобилю такси. 

В результате "пленным" таки удалось уехать. 

13.35 Только что антимайдановцы набросились на корреспондента 0629. 

Пожилые люди кричали и обвиняли журналистку. 

Антимайдановцы заявляют, что у них есть информация о том, что сегодня хотят 

убрать памятник Ленину. И они этого не допустят. 

13.43 митинг закончился, со сцены уже никто не выступает. Люди начали 

расходиться. 

http://www.0629.com.ua/news/481432
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http://www.5.ua/ukrajina/majdan/item/370530-ombudsmen-militsionery-byly-

zatrymanykh-na-maidani-ditei 

Омбудсмен: міліціонери били затриманих на Майдані дітей 

 Постійно оновлюється інформація про людей, яких ушпиталюють після сутичок 

у Києві. Лише сьогодні, за даними Міністерства охорони здоров’я, на 

лікарняних ліжках опинилися 7 людей. 

Загалом, у шпиталях натепер – 527 осіб. Від початку протистояння у Києві 

загинуло 82 людини. Постраждали також діти. За даними сайту омбудсмена, 

15-ро дітей отримали серйозні черепно-мозкові травми. Також за цією 

інформацією міліція затримала 6 десятків дітей, при цьому, за даними 

моніторингу, який проводили в омбудсмена, міліціонери дітей били. 

 

 

http://www.5.ua/ukrajina/majdan/item/370530-ombudsmen-militsionery-byly-zatrymanykh-na-maidani-ditei
http://www.5.ua/ukrajina/majdan/item/370530-ombudsmen-militsionery-byly-zatrymanykh-na-maidani-ditei
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http://ua.112.ua/suspilstvo/za-chas-provedennya-akciy-protestu-v-kiyevi-

postrazhdalo-15-ditey-60-buli-zatrimani-ombudsmen-27092.html 

За час проведення акцій протесту у Києві постраждали 15 дітей, 60 було 

затримано, - омбудсмен 

Діти мали черепно-мозкові травми, струс головного мозку, кульові поранення. 

В установах охорони здоров'я Києва в період з 30 листопада 2013 року по 25 

лютого 2014 року на лікуванні перебувало 15 дітей, які мали черепно-мозкові 

травми, струс головного мозку, кульові поранення та ін. Про це повідомляє 

прес-служба уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Крім того, у період з 30 листопада 2013 року по 5 лютого 2014 року в регіонах 

України правоохоронцями затримано більше 60 дітей у зв'язку з їх можливою 

причетністю до масових акцій протесту. 

"Як свідчать результати моніторингу, під час масових акцій відбувалися 

безпідставні затримання дітей та заподіяння їм тілесних ушкоджень 

працівниками правоохоронних органів. Переважна більшість дітей із 

зазначеного числа була допитана в якості свідків, а також відпущена після 

проведення профілактичних бесід", - сказано у повідомленні. 

У відношенні 13 дітей було розпочате досудове слідство за ст. 15 (замах на 

злочин), 294 (масові заворушення), 341 (захоплення державних або громадських 

будівель чи споруд) Кримінального кодексу України. Крім того, у 18 випадках 

були порушені справи про адміністративні правопорушення як щодо дітей, так і 

їхніх батьків. 

 Подібні новини: Раді пропонують звільнити Лутковську з посади омбудсмена  

Були встановлені непоодинокі випадки порушень органами внутрішніх справ 

вимог ст. 208, 213 Кримінального кодексу України щодо негайного 

повідомлення про затримання дитини. За фактами виявлених порушень 

уповноваженим з прав людини направлено відповідний акт реагування до 

прокуратури Києва. 
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http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1505722 

Під час акцій протесту в Києві силовики поранили 15 дітей 

Уповноваженим Верховної Ради з прав людини здійснено моніторинг 

дотримання прав дітей під час протестних акцій в Україні. Про це повідомили в 

прес-службі омбудсмена. Згідно з результатами моніторингу, під час масових 

акцій відбувалися безпідставні затримання дітей та заподіяння їм тілесних 

ушкоджень працівниками правоохоронних органів. За оперативною 

інформацією, з 30 листопада 2013 року по 5 лютого 2014 року в регіонах 

України правоохоронцями затримано понад 60 дітей у зв'язку з їх можливою 

причетністю до масових акцій протесту. Переважна більшість дітей із 

зазначеного числа були допитані в якості свідків, а також відпущені після 

проведення профілактичних бесід. Тим не менш, щодо 13 дітей було розпочато 

досудове слідство за ст. 15, 294, 341 Кримінального кодексу України. Крім того, 

у 18 випадках були порушені справи про адміністративні правопорушення як 

щодо дітей, так і їх батьків. За результатами здійсненого моніторингу були 

встановлені непоодинокі випадки порушення органами внутрішніх справ вимог 

ст. 208, 213 Кримінального кодексу України щодо негайного повідомлення про 

затримання дитини в Центр безкоштовної правової допомоги, батькам або 

іншим законним представникам дитини і в органи опіки та піклування. За 

фактами виявлених порушень Уповноваженою з прав людини направлено 

відповідний акт реагування в прокуратуру Києва. Крім того, виявлена системна 

проблема, яка свідчить про відсутність взаємодії між службами у справах дітей, 

правоохоронними органами, органами охорони здоров'я, у разі, коли дитина 

підозрюється у вчиненні правопорушення або стає його свідком або жертвою. У 

зв'язку з цим не застосовується достатньо заходів, спрямованих на захист прав і 

законних інтересів дитини. Як наслідок, на запити дитячого омбудсмена 

надійшла різна інформація щодо кількості дітей, які потрапили в поле зору 

правоохоронних органів, служб у справах дітей або установ охорони здоров'я 

через їх участь у масових акціях. За результатами моніторингу підготовлено 

подання Уповноваженого з прав людини до уряду, яке буде внесене відразу 

після його формування. 

 

 

http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1505722


22 листопада 2013 – 11 березня 2014 рр. 

149 
 

http://life.pravda.com.ua/society/2014/02/26/154273/ 

15 дітей отримали черепно-мозкові травми під час масових протестів 

Під час масових акцій протесту в Києві з 30 листопада 2013 року по 5 лютого 

2014 15 дітей отримали черепно-мозкові травми, струс головного мозку і кульові 

пораненн. 

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія 

Лутковська, яку цитує Інтерфакс. 

Такими є дані моніторингу із дотримання прав дітей у зв'язку із суспільно-

політичною ситуацією, яка склалася в країні. 

Як свідчать результати моніторингу, під час масових акцій відбувалися 

безпідставні затримання дітей та заподіяння їм тілесних ушкоджень 

працівниками правоохоронних органів. 

За оперативною інформацією, з 30 листопада 2013 по 5 лютого 2014 року в 

регіонах України правоохоронці затримали понад 60 дітей у зв'язку з їх 

можливою причетністю до масових акцій протесту. Більшість їх них були 

допитані в якості свідків, а також відпущені після проведення профілактичних 

бесід. 

Водночас, щодо 13 дітей було розпочато досудове слідство. Крім того, в 18 

випадках були порушені справи про адміністративні правопорушення як щодо 

дітей, так і їхніх батьків. 

За результатами моніторингу були встановлені непоодинокі випадки 

порушення органами внутрішніх справ вимог ст. 208 , 213 Кримінального 

кодексу України щодо негайного повідомлення про затримання дитини в Центр 

безкоштовної правової допомоги, батькам або іншим законним представникам 

дитини та до органів опіки та піклування. 

За фактами виявлених порушень уповноваженим з прав людини направлено 

відповідний акт реагування до прокуратури Києва . 

За результатами моніторингу підготовлено подання омбудсмена до уряду, який 

буде внесено відразу після його формування. 
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poranennia-otrymaly-15-ditei-a-60-zatrymani-militsiieui-ombudsmen 

В акціях протесту в Києві поранення отримали 15 дітей, а 60 затримані 

міліцією - омбудсмен 

Під час масових акцій протесту в Києві з 30 листопада 2013 року по 5 лютого 

2014 15 дітей отримали черепно-мозкові травми, струс головного мозку і кульові 

поранення. 

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія 

Лутковська, яку цитує Інтерфакс. 

Такими є дані моніторингу із дотримання прав дітей у зв'язку із суспільно-

політичною ситуацією, яка склалася в країні. 

Як свідчать результати моніторингу, під час масових акцій відбувалися 

безпідставні затримання дітей та заподіяння їм тілесних ушкоджень 

працівниками правоохоронних органів. 

За оперативною інформацією, з 30 листопада 2013 по 5 лютого 2014 року в 

регіонах України правоохоронці затримали понад 60 дітей у зв'язку з їх 

можливою причетністю до масових акцій протесту. Більшість їх них були 

допитані в якості свідків, а також відпущені після проведення профілактичних 

бесід. 

Водночас, щодо 13 дітей було розпочато досудове слідство. Крім того, в 18 

випадках були порушені справи про адміністративні правопорушення як щодо 

дітей, так і їхніх батьків. 

За результатами моніторингу були встановлені непоодинокі випадки 

порушення органами внутрішніх справ вимог ст. 208 , 213 Кримінального 

кодексу України щодо негайного повідомлення про затримання дитини в Центр 

безкоштовної правової допомоги, батькам або іншим законним представникам 

дитини та до органів опіки та піклування. 

За фактами виявлених порушень уповноваженим з прав людини направлено 

відповідний акт реагування до прокуратури Києва . 

За результатами моніторингу підготовлено подання омбудсмена до уряду, який 

буде внесено відразу після його формування. 
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http://health.unian.ua/country/890036-pid-chas-masovih-aktsiy-pravoohorontsi-

zatrimuvali-ta-bili-ditey.html 

Під час масових акцій правоохоронці затримували та били дітей 

У закладах охорони здоров’я Києва у період з 30 листопада 2013 року по 25 

лютого 2014 року на лікуванні перебували 15 дітей, які мали черепно-мозкові 

травми, струс головного мозку, кульові поранення 

Під час масових акцій відбувалися безпідставні затримання дітей та заподіяння 

їм тілесних ушкоджень працівниками правоохоронних органів. 

Про це свідчать результати моніторингу щодо дотримання прав дітей у зв’язку 

із суспільно-політичною ситуацією, що склалася в країні, проведеного 

Уповноваженим з прав людини, повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена. 

"За оперативною інформацією, з 30 листопада 2013 року по 5 лютого 2014 року в 

регіонах України правоохоронцями затримано понад 60 дітей у зв’язку з їх 

можливою причетністю до масових акцій протесту. Переважна більшість дітей 

із зазначеного числа була допитана в якості свідків, а також відпущена після 

проведення профілактичних бесід. Втім, щодо 13 дітей було розпочато досудове 

слідство за ст. 15, 294, 341 Кримінального кодексу України. Крім того, у 18 

випадках було порушено справи про адміністративні правопорушення як 

відносно дітей, так і їх батьків", - сказано в повідомленні. 

Одночасно відбувався моніторинг ситуації щодо дотримання права дітей на 

отримання належної медичної допомоги у зв’язку з отриманими травмами, 

тілесними ушкодженнями та погіршенням стану здоров’я. У закладах охорони 

здоров’я Києва у період з 30 листопада 2013 року по 25 лютого 2014 року на 

лікуванні перебували 15 дітей, які мали черепно-мозкові травми, струс 

головного мозку, кульові поранення тощо. 

"Працівники Секретаріату Уповноваженого з прав людини з метою перевірки 

дотримання встановлених законодавством процедур затримання, допиту, 

взяття під варту неповнолітніх осіб та надання їм медичної допомоги постійно 

відвідували підрозділи внутрішніх справ, до яких доставлялися затримані діти, 

та заклади охорони здоров’я", - додають в секретаріаті омбудсмена. 

За результатами здійсненого моніторингу були встановлені непоодинокі 

випадки порушень органами внутрішніх справ вимог ст. 208, 213 

Кримінального кодексу України щодо негайного повідомлення про затримання 

дитини Центру безоплатної правової допомоги, батьків або інших законних 

представників дитини та органів опіки і піклування. 

За фактами виявлених порушень Уповноваженим з прав людини направлено 

відповідний акт реагування до прокуратури Києва. На запити Уповноваженого 

надійшла різна інформація щодо кількості дітей, яка потрапила в поле зору 

правоохоронних органів, служб у справах дітей чи закладів охорони здоров’я 

через їхню участь у масових акціях. 
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Під час акцій протесту в Києві травм голови і поранення дістали 15 дітей, а 60 

затримала міліція – омбудсмен 

Під час масових акцій протесту в Києві з 30 листопада 2013 року до 5 лютого 

2014 року 15 дітей дістали черепно-мозкових травм, струс головного мозку і 

кульових поранень, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Валерія Лутковська. 

Про це свідчать дані моніторингу дотримання прав дітей у зв'язку із суспільно- 

політичною ситуацією, що склалася в країні, оприлюднені на сайті омбудсмена 

в середу. 

Як свідчать результати моніторингу, під час масових акцій відбувалися 

безпідставні затримання дітей та завдання їм тілесних ушкоджень 

працівниками правоохоронних органів. 

За оперативною інформацією, з 30 листопада 2013 року до 5 лютого 2014 року в 

регіонах України правоохоронці затримали понад 60 дітей у зв'язку з їх 

можливою причетністю до масових акцій протесту. Більшість їх них були 

допитані як свідки та згодом відпущені після проведення профілактичних бесід. 

Водночас, щодо 13 дітей було розпочато досудове слідство за ст. 15 , 294 , 341 

Кримінального кодексу України. Крім того, у 18 випадках були порушені 

справи про адміністративні правопорушення як щодо дітей, так і щодо їхніх 

батьків. 

За результатами моніторингу були встановлені непоодинокі випадки 

порушення органами внутрішніх справ вимог ст. 208, 213 Кримінального 

кодексу України щодо негайного повідомлення про затримання дитини до 

Центру безкоштовної правової допомоги, батькам або іншим законним 

представникам дитини та до органів опіки та піклування. 

За фактами виявлених порушень уповноваженим з прав людини направлено 

відповідний акт реагування до прокуратури Києва. 

За результатами моніторингу підготовлено подання омбудсмена до уряду, що 

буде внесено одразу після його формування. 
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http://gromtv.net/25823-za-chas-aktsij-protestu-militsiya-zatrimala-60-ditej-

ombudsmen 

За час акцій протесту міліція затримала понад 60 дітей, - омбудсмен  

 З 30 листопада 2013 року по 5 лютого 2014 року в регіонах України 

правоохоронцями затримано понад 60 дітей у зв’язку з їх можливою 

причетністю до масових акцій протесту, повідомив 26 лютого уповноважений ВР 

з прав людини Валерія Лутковська. 

"Як свідчать результати моніторингу, під час масових акцій відбувалися 

безпідставні затримання дітей та заподіяння їм тілесних ушкоджень 

працівниками правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні. 

Щодо 13 дітей було розпочато досудове слідство за ККУ. 

"Переважна більшість дітей із зазначеного числа була допитана в якості свідків, 

а також відпущена після проведення профілактичних бесід. Втім, щодо 13 дітей 

було розпочато досудове слідство за ст. 15, 294, 341 Кримінального кодексу 

України. Крім того, у 18 випадках було порушено справи про адміністративні 

правопорушення як відносно дітей, так і їх батьків", - додали у омбудсмена.  

П'ятнадцять дітей отримали травми різного ступеню.  

"У закладах охорони здоров’я м. Києва у період з 30 листопада 2013 року по 25 

лютого 2014 року на лікуванні знаходилося 15 дітей, які мали черепно-мозкові 

травми, струс головного мозку, кульові поранення тощо", - повідомив 

уповноважений ВР з прав людини. 

За фактами виявлених порушень Уповноваженим з прав людини направлено 

відповідний акт реагування до прокуратури. 
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protestiv.html 

Лутковська заявила, що під час протестів міліція масово затримувала і била 

дітей  

Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська констатує, що під час 

масових акцій відбувалися безпідставні затримання дітей та заподіяння їм 

тілесних ушкоджень працівниками правоохоронних органів. 

Як повідомили «Коментарям» у прес-службі омбудсмена, згідно з даними 

моніторингу, з 30 листопада 2013 року по 5 лютого 2014 року в регіонах України 

правоохоронцями затримано більш ніж 60 дітей у зв´язку з їх можливою 

причетністю до масових акцій протесту. 

Переважна більшість дітей із зазначеного числа була допитана як свідки, а 

також відпущена після проведення профілактичних бесід. Втім, з 13 дітей було 

розпочато досудове слідство за ст. 15, 294, 341 Кримінального кодексу України. 

Крім того, у 18 випадках були порушені справи про адміністративні 

правопорушення як щодо дітей, так і їх батьків. 

Також омбудсмен перевірила ситуацію з дотриманням права дітей на 

отримання належної медичної допомоги у зв´язку з отриманими травмами, 

отриманими тілесними ушкодженнями і погіршенням стану здоров´я. Було 

встановлено, що в закладах охорони здоров´я р. Києва в період з 30 листопада 

по 25 лютого 2013 2014 на лікуванні перебувало 15 дітей, які мали черепно-

мозкові травми, струс головного мозку і кульові поранення. 

Працівники Секретаріату Уповноваженого з прав людини відвідували 

підрозділу внутрішніх справ, до яких доставлялися затримані діти, та заклади 

охорони здоров´я. 

У прес-службі зазначили, що за результатами проведеного моніторингу були 

встановлені випадки порушень органами внутрішніх справ вимог ст. 208, 213 

Кримінального кодексу України щодо негайного повідомлення про затримання 

дитини Центру юридичної допомоги та батьків. 

http://ua.comments.ua/politics/222931-lutkovska-zayavila-shcho-pid-chas-protestiv.html
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За фактами виявлених порушень був направлений відповідний акт реагування 

до прокуратури р. Києва. 

Як повідомляли «Коментарі», батько 17-річного активіста Майдану Михайла 

Нискогуза подав заяву в прокуратуру Києва про скоєння кримінального 

злочину співробітниками «Беркута» щодо його сина. Силовики при затриманні 

Михайла Нискогуза біля стадіону ім. Ст. Лобановського в Києві скинули з нього 

верхній одяг і завдали йому удари руками, ногами та гумовими кийками по 

голові, руках, пальцях, тулуба і ніг, а також порізали сідницю. 

 

 
 

http://dt.ua/UKRAINE/pid-chas-akciy-u-kiyevi-15-ditey-otrimali-travmi-ta-kulovi-

poranennya-138391_.html 

Під час акцій у Києві 15 дітей отримали травми та кульові поранення  

 Під час подій 18-22 лютого лікарі надали медичну допомогу 780 учасникам 

масових заходів. 

 Уповноваженим Верховної Ради з прав людини здійснено моніторинг 

дотримання прав дітей під час протестних акцій в Україні. Про це повідомили у 

прес-службі омбудсмена. 

Згідно з результатами моніторингу, під час масових акцій відбувалися 

безпідставні затримання дітей та заподіяння їм тілесних ушкоджень 

працівниками правоохоронних органів. 

За оперативною інформацією, з 30 листопада 2013 року по 5 лютого 2014 року в 

регіонах України правоохоронцями затримано понад 60 дітей у зв'язку з їхньою 

можливою причетністю до масових акцій протесту. 

Переважну більшість дітей із зазначеного числа було допитано як свідків, а 

також відпущено після проведення профілактичних бесід. Тим не менш, щодо 

13 дітей було розпочато досудове слідство за ст. 15, 294, 341 Кримінального 

кодексу України. Окрім того, у 18 випадках були порушені справи про 

адміністративні правопорушення як щодо дітей, так і їхніх батьків. 

За результатами здійсненого моніторингу було встановлено непоодинокі 

випадки порушення органами внутрішніх справ вимог ст. 208, 213 

http://dt.ua/UKRAINE/pid-chas-akciy-u-kiyevi-15-ditey-otrimali-travmi-ta-kulovi-poranennya-138391_.html
http://dt.ua/UKRAINE/pid-chas-akciy-u-kiyevi-15-ditey-otrimali-travmi-ta-kulovi-poranennya-138391_.html
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Кримінального кодексу України щодо негайного повідомлення про затримання 

дитини у Центр безкоштовної правової допомоги, батькам або іншим законним 

представникам дитини і в органи опіки та піклування. 

За фактами виявлених порушень Уповноваженим із прав людини направлено 

відповідний акт реагування в прокуратуру Києва. 

Окрім того, виявлено системну проблему, яка свідчить про відсутність взаємодії 

між службами у справах дітей, правоохоронними органами, органами охорони 

здоров'я, у разі, коли дитина підозрюється у вчиненні правопорушення або стає 

його свідком чи жертвою. У зв'язку з цим не застосовується достатньо заходів, 

спрямованих на захист прав і законних інтересів дитини. 

Як наслідок, на запити дитячого омбудсмена надійшла різна інформація щодо 

кількості дітей, які потрапили в поле зору правоохоронних органів, служб у 

справах дітей або установ охорони здоров'я через їхню участь у масових акціях. 

За результатами моніторингу підготовлено подання Уповноваженого з прав 

людини до уряду, яке буде внесено відразу після його формування. 

Одночасно відбувався моніторинг ситуації щодо дотримання права дітей на 

отримання належної медичної допомоги у зв'язку з отриманими травмами, 

отриманими тілесними ушкодженнями і погіршенням стану здоров'я. 

Зокрема, в установах охорони здоров'я Києва у період з 30 листопада 2013 року 

по 25 лютого 2014 року на лікуванні перебувало 15 дітей, які мали черепно-

мозкові травми, струс головного мозку, кульові поранення тощо. 

Зазначимо, що станом на ранок 26 лютого, за інформацією Департаменту 

охорони здоров'я, під час подій 18-22 лютого лікарі надали медичну допомогу 

780 учасникам масових заходів, що проходять у центрі Києва. Госпіталізовано 

520 осіб. 

За 18-22 лютого близько 20 лікарень міста приймали постраждалих. 

Київськими хірургами проведено близько 400 оперативних втручань, понад 130 

з них - надскладні. 
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http://obozrevatel.com/crime/43175-lutkovskaya-v-dni-protestnyih-aktsij-15-detej-

byili-ranenyi-i-60-byili-zaderzhanyi-pravoohranitelyami.htm 

Во время стычек в Киеве ранили 15 детей - Лутковская 

Во время массовых акций протеста в Киеве с 30 ноября 2013 года по 5 февраля 

2014 года 15 детей получили черепно-мозговые травмы, сотрясение головного 

мозга и пулевые ранения, сообщает уполномоченный Верховной Рады по 

правам человека Валерия Лутковская. 

Об этом свидетельствуют данные мониторинга соблюдения прав детей в связи с 

общественно-политической ситуацией, которая сложилась в стране, 

обнародованные на сайте омбудсмена в среду, сообщает Интерфакс-Украина. 

Как свидетельствуют результаты мониторинга, во время массовых акций 

происходили безосновательные задержания детей и причинение им телесных 

повреждений работниками правоохранительных органов. 

По оперативной информации, с 30 ноября 2013 года по 5 февраля 2014 года в 

регионах Украины правоохранители задержали более 60 детей в связи с их 

возможной причастностью к массовым акциям протеста. Большинство их них 

были допрошены в качестве свидетелей, а также отпущены после проведения 

профилактических бесед. 

В то же время относительно 13 детей было начато досудебное следствие по ст. 

15, 294, 341 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в 18 случаях были 

возбуждены дела об административных правонарушениях как в отношении 

детей, так и их родителей. 

По результатам мониторинга были установлены неединичные случаи 

нарушения органами внутренних дел требований ст. 208, 213 Уголовного 

кодекса Украины относительно немедленного сообщения о задержании ребенка 

в Центр бесплатной правовой помощи, родителям или другим законным 

представителям ребенка и в органы опеки и попечительства. По фактам 

обнаруженных нарушений, уполномоченным по правам человека направлен 

соответствующий акт реагирования в прокуратуру Киева. 

По результатам мониторинга подготовлено представление омбудсмена к 

правительству, которое будет внесено сразу после его формирования. 

Как сообщил "Обозреватель", Уполномоченный Верховной Рады по правам 

человека Валерия Лутковская 20 февраля прокомментировала действия 

силовиков по отношению к украинским гражданам во время протестных акций. 

Напомним, 26 февраля из офиса омбудсмена Валерии Лутковской пытались 

вывезти ценные документы, оргтехнику и диваны. Об этом "Обозревателю" 

заявила экс-омбудсмен Нина Карпачева. 
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http://vesti.ua/kiev/39642-v-hode-akcij-protesta-v-kieve-byli-raneny-i-travmirovany-

15-detej 

В ходе акций протеста в Киеве были ранены и травмированы 15 детей 

Во время массовых акций протеста в Киеве с 30 ноября 2013 года по 5 февраля 

2014 года 15 детей получили черепно-мозговые травмы, сотрясение головного 

мозга и пулевые ранения, сообщает уполномоченный Верховной Рады по 

правам человека Валерия Лутковская. 

 Об этом свидетельствуют данные мониторинга соблюдения прав детей в связи с 

общественно-политической ситуацией, которая сложилась в стране, 

обнародованные на сайте омбудсмена в среду. 

 Во время массовых акций происходили безосновательные задержания детей и 

причинение им телесных повреждений работниками правоохранительных 

органов. 

 По оперативной информации, с 30 ноября 2013 года по 5 февраля 2014 года в 

регионах Украины правоохранители задержали более 60 детей в связи с их 

возможной причастностью к массовым акциям протеста. Большинство их них 

были допрошены в качестве свидетелей, а также отпущены после проведения 

профилактических бесед. 

 В то же время, относительно 13 детей было начато досудебное следствие по ст. 

15, 294, 341 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в 18 случаях были 

возбуждены дела об административных правонарушениях как в отношении 

детей, так и их родителей. 

 По результатам мониторинга были установлены неединичные случаи 

нарушения органами внутренних дел требований ст. 208, 213 Уголовного 

кодекса Украины относительно немедленного сообщения о задержании ребенка 

в Центр бесплатной правовой помощи, родителям или другим законным 

представителям ребенка и в органы опеки и попечительства. 

 По фактам обнаруженных нарушений уполномоченным по правам человека 

направлен соответствующий акт реагирования в прокуратуру Киева. 

http://vesti.ua/kiev/39642-v-hode-akcij-protesta-v-kieve-byli-raneny-i-travmirovany-15-detej
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 По результатам мониторинга подготовлено представление омбудсмена к 

правительству, которое будет внесено сразу после его формирования. 

В тему Януковичу, Пшонке, Захарченко и другим чиновникам предъявлено 

подозрение в убийстве 

 С 18 по 26 февраля из мест обострения столкновений в центре Киева за 

медицинской помощью обратилось 787 пострадавших, 527 из них 

госпитализированы. 

 "С начала противостояний умерли (погибли) 82 человека", - говорится в 

сообщении, размещенном на сайте Минздрава. 

 Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут 

узнать по телефону горячей линии: 15-03. 

 

 
 

http://www.interfax.ru/world/361279 

В ходе акций протеста в Киеве травмы головы и ранения получили 15 детей 

Киев. 26 февраля. INTERFAX.RU - Во время массовых акций протеста в Киеве с 

30 ноября 2013 года по 5 февраля 2014 года 15 детей получили черепно-

мозговые травмы, сотрясение головного мозга и пулевые ранения, сообщает 

уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. 

Об этом свидетельствуют данные мониторинга соблюдения прав детей в связи с 

общественно-политической ситуацией, обнародованные на сайте омбудсмена в 

среду. 

Как свидетельствуют результаты мониторинга, во время массовых акций 

происходили безосновательные задержания детей и причинение им телесных 

повреждений работниками правоохранительных органов. 

По оперативной информации, с 30 ноября 2013 года по 5 февраля 2014 года в 

регионах Украины правоохранители задержали более 60 детей в связи с их 

возможной причастностью к массовым акциям протеста. Большинство их них 

были допрошены в качестве свидетелей, а также отпущены после проведения 

профилактических бесед. 

http://www.interfax.ru/world/361279


22 листопада 2013 – 11 березня 2014 рр. 

160 
 

В то же время, относительно 13 детей было начато досудебное следствие по ст. 

15, 294, 341 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в 18 случаях были 

возбуждены дела об административных правонарушениях как в отношении 

детей, так и их родителей. 

 

 
 

http://www.trust.ua/news/91776-za-vremya-protestov-v-kieve-byli-raneny-i-

travmirovany-15-detej.html 

За время протестов в Киеве были ранены и травмированы 15 детей 

60 несовершеннолетних были задержаны милицией. 

Во время массовых акций протеста в Киеве с 30 ноября 2013 года по 5 февраля 

2014 года 15 детей получили черепно-мозговые травмы, сотрясение головного 

мозга и пулевые ранения. 

Об этом  сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека 

Валерия Лутковская. 

Во время массовых акций происходили безосновательные задержания детей и 

причинение им телесных повреждений работниками правоохранительных 

органов. 

По оперативной информации, с 30 ноября 2013 года по 5 февраля 2014 года в 

регионах Украины правоохранители задержали более 60 детей в связи с их 

возможной причастностью к массовым акциям протеста. Большинство их них 

были допрошены в качестве свидетелей, а также отпущены после проведения 

профилактических бесед. 

Подчеркнем, что экс-президент Украины Виктор Янукович был объявлен в 

розыск на основании предъявления подозрения по статье Уголовного кодекса об 

умышленном убийстве. 

По многочисленным фактам обнаруженных нарушений  В. Лутковская 

направила соответствующий акт реагирования в прокуратуру Киева. 

По результатам мониторинга подготовлено представление омбудсмена к 

правительству, которое будет внесено сразу после его формирования. 

http://www.trust.ua/news/91776-za-vremya-protestov-v-kieve-byli-raneny-i-travmirovany-15-detej.html
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Примечательно, что народный депутат Елена Бондаренко в интервью 

немецкому еженедельнику «Der Spiegel» заявила, что правоохранители 

действовали недостаточно жестко 

 

 
 

http://ru.tsn.ua/glamur/deti-ukrainskih-zvezd-fotografirovalis-na-fone-barrikad-na-

maydane-351515.html 

Дети украинских звезд фотографировались на фоне баррикад на Майдане 

В центре Киева дети устраивали фотосессию. 

Дети знаменитостей перед кровавыми событиями в центре Киева, как и 

взрослые звезды, посетили Майдан Незалежности, чтобы сделать фотографии 

на память. 

Так, на Майдане побывали 14-летний сын Ирины Билык Глеб, а вслед за ним 

на Майдан отправилась 13-летняя внучка третьего президента Украины 

Виктора Ющенко Ярина-Доминика, пишет Взгляд.иа 

Отметим, на киевский Майдан также не упускали возможности посетить и 

российские селебритис. Так, в течение трех месяцев здесь побывали Сергей 

Зверев, Ксения Собчак, Гарик Харламов, Дмитрий Дибров. 

 Напомним, а тем временем сын певицы и депутата Таисии Повалий Денис 

признался, что боится за жизнь своей мамы. 

http://ru.tsn.ua/glamur/deti-ukrainskih-zvezd-fotografirovalis-na-fone-barrikad-na-maydane-351515.html
http://ru.tsn.ua/glamur/deti-ukrainskih-zvezd-fotografirovalis-na-fone-barrikad-na-maydane-351515.html
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http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=35

08:2014-02-28-09-41-42&catid=14:2010-12-07-14-44-26&Itemid=75 

Аксана Філіпішина: «Дотримання прав дитини під час надзвичайних ситуацій 

– нагальне завдання для усіх державних органів і служб» 

«Суспільно-політична ситуація в країні вимагає від органів і служб у справах 

дітей, до повноважень яких належать питання захисту прав, свобод та законних 

інтересів дітей, налагодженої взаємодії у разі, коли дитина підозрюється у 

скоєнні правопорушення або стає його свідком чи жертвою». 

На цьому наголосила Представник Уповноваженого з питань дотримання прав 

дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина під час 

робочої зустрічі з працівниками Представництва Дитячого Фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні за участю Регіонального радника Дитячого Фонду ООН з 

питань надзвичайних ситуацій Андреа Джеймс.  

Під час зустрічі обговорювалося питання дотримання прав та захисту інтересів 

дітей у відповідності до національного законодавства та Конвенції ООН про 

права дитини в ситуації, яка склалася в країні у період з 30 листопада 2013 

року по теперішній час.  

Аксана Філіпішина ознайомила Андреа Джеймс з результатами моніторингу 

Уповноваженого з прав людини за фактами безпідставного затримання та 

заподіяння тілесних ушкоджень працівниками правоохоронних органів дітям у 

зв’язку з їх можливою причетністю до масових акцій протесту, які проходили в 

різних містах України.  

Представник Уповноваженого, зокрема, зазначила: «Моніторинг засвідчив як 

системні порушення прав дітей та недотримання законодавства (несвоєчасне 

повідомлення батьків або осіб, що їх замінюють, органу опіки та піклування про 

затримання неповнолітнього, несвоєчасне надання правової допомоги), так і 

безпорадність тих органів і служб у справах дітей, до повноважень яких 

належать питання захисту прав, свобод та законних інтересів дитини у разі, 

коли вона підозрюється у скоєнні правопорушення або стає його свідком чи 

жертвою».  

http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3508:2014-02-28-09-41-42&catid=14:2010-12-07-14-44-26&Itemid=75
http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3508:2014-02-28-09-41-42&catid=14:2010-12-07-14-44-26&Itemid=75
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За результатами зустрічі сторони домовилися про спільну моніторингову 

діяльність у сфері дотримання прав дітей та дійшли висновку про доцільність 

розробки індикаторів дотримання прав дитини, у тому числі й під час 

надзвичайних ситуацій. 

 

 
 

http://www.5.ua/component/k2/item/371182-u-mistakh-pivdnia-i-skhodu-krainy-

prorosiiski-mitynhy 

У містах півдня і сходу країни – проросійські мітинги 

Сотня потерпілих, російський триколор над приміщення облдержадміністрації 

та знущання над євроактивістами – такі наслідки проросійських заворушень у 

Харкові. Неспокійно сьогодні і у Миколаєві, Одесі та Дніпропетровську. Там 

відбулися людні пікети за федералізацію України. 

Щонайменше 97 людей, серед яких є неповнолітні, постраждали під час штурму 

будівлі Харківської облдержадміністрації. Травма голови і у письменника 

Сергія Жадана. 

Сутички почалися одразу після віча «За Харків». Кілька тисяч його учасників 

рушили під обласну адміністрацію. Один з активістів видерся на дах й 

встановив там російський прапор. Інші – кинулися штурмувати будівлю. Із 

вигуками «Росія» та «Беркут» – витягали звідти прихильників Євромайдану. З 

них відверто знущалися – змушували повзати на колінах. Били ногами та 

палицями на очах у міліції. 

Коли під’їхали швидкі, міліціонери відвели поранених до лікарів. Ті 

зафіксували травми у представників обох сторін конфлікту. 

Близько двох тисяч прихильники федералізації зібралися в центрі Миколаєва. 

Головні гасла – «Ми з Росією» , «Хочемо говорити російською». 

Миколаївські депутати намагалися вгамувати натовп. Однак, їх силоміць 

знесли зі сцени і заштовхали до машини. 

Потім мітингарі почали плювати в авто і лаятися. Тим часом, один з 

організаторів мітингу заліз на постамент колишнього пам’ятника Леніну і 

встановив там прапор Російської федерації. Не обійшлося і без казусів – трьох 

http://www.5.ua/component/k2/item/371182-u-mistakh-pivdnia-i-skhodu-krainy-prorosiiski-mitynhy
http://www.5.ua/component/k2/item/371182-u-mistakh-pivdnia-i-skhodu-krainy-prorosiiski-mitynhy


22 листопада 2013 – 11 березня 2014 рр. 

164 
 

проросійських мітингарів побили свої ж, прийнявши їх за симпатиків 

Євромайдану. 

Близько 5 тисяч проросійськи налаштованих одеситів зібралися на народне віче 

на Куликовому полі. У руках у мітингувальників – російські триколори та 

радянська символіка. 

Протестувальники кажуть: солідарні із мешканцям Криму та новим урядом 

півострова. Вимагають, аби російська стала державною мовою. 

Антон Давидченко, лідер Одеського «антимайдану»: «Мы не хотим захватывать 

здания, но мы хотим быть услышанными, и если мы не будем услышаны в 

течение недели – тогда мы на таком же народном собрании будем решать, как 

нам дальше действовать, мы «мирные протестувальныки», как говорят у нас в 

стране, но мы должны быть услышаны». 

Близько тисячі дніпропетровців прийшли на так званий «антифашистський 

мітинг». Протест відбувався під прапорами КПУ, Росії та УРСР. На площі 

Героїв Майдану антимайданівці розтрощили поминальні лампадки та 

позривали з ленінського постамента фотографії бійців Небесної сотні. Лідери 

заворушників цілий день закликали людей на мобілізацію під стіни 

облдержадміністрації – начебто, через те, що її збираються атакувати 

євромайданівці. 

 

 
 

http://conflict.rbc.ua/rus/v-harkove-gospitalizirovany-97-postradavshih-v-

stolknoveniyah-01032014185500  

В Харькове госпитализированы 97 пострадавших в столкновениях возле ОГА 

В больницы Харькова поступило 97 пострадавших в результате столкновений 

возле областной государственной администрации. Об этом сообщила 

заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и 

социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, передает пресс-

служба Харьковского горсовета. 

http://conflict.rbc.ua/rus/v-harkove-gospitalizirovany-97-postradavshih-v-stolknoveniyah-01032014185500
http://conflict.rbc.ua/rus/v-harkove-gospitalizirovany-97-postradavshih-v-stolknoveniyah-01032014185500
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"В Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи им. А. И. Мещанинова 

поступило 76 пострадавших в столкновениях возле облгосадминистрации, в 

областную клиническую больницу - 21 человек", - говорится в сообщении. 

У пострадавших, как отмечается, ушибы всех частей тела, угрозы для жизни 

нет. 

"Из 76 человек один госпитализирован в челюстно-лицевое отделение, также 

есть два человека с ранениями из травматического оружия. Среди тех, кого 

привезли в больницы, есть и несовершеннолетние", - сообщила Светлана 

Горбунова-Рубан. 

Напомним, 1 марта митингующие в Харькове взяли штурмом здание областной 

государственной администрации. 

По данным милиции, пострадавших - 68 человек. 

 

 
 

http://www.unian.net/politics/891928-v-vinnitse-tyisyachi-gorojan-osudili-agressiyu-

rossii-po-otnosheniyu-k-ukraine.html 

В Виннице тысячи горожан осудили агрессию России по отношению к Украине 

В Виннице тысячи горожан, которые 2 марта вышли на площадь Небесной 

Сотни, осудили агрессию России по отношению к Украине. 

Как передает корреспондент УНИАН, люди вышли с плакатами: «Я русская. 

Путину стыд и срам! Войне нет!», «Путин! Руки прочь от Украины!», «Путин! 

Вон из Украины!». Среди людей разного возраста, были и дети, которые 

держали плакаты «Нет войне!». 

Во время Народного вече, бывшие военные и ветерены-афганцы заявили о 

своей готоности защищать территориальную целостность Украины. Они 

призвали людей не поддаваться ни на какие провокации. 

Выступил перед винничанами и представитель мусульман, которые проживают 

в Украине, который также заявил, что они готовы стать на защиту 

территориальной целостности уже родной для них страны. 

К винничанам обратились председатель облсовета Сергей Свитко и и.о мэра 

Винницы Сергей Моргунов, они призвали забыть о конфликтах и объединить 

http://www.unian.net/politics/891928-v-vinnitse-tyisyachi-gorojan-osudili-agressiyu-rossii-po-otnosheniyu-k-ukraine.html
http://www.unian.net/politics/891928-v-vinnitse-tyisyachi-gorojan-osudili-agressiyu-rossii-po-otnosheniyu-k-ukraine.html
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под единым флагом Украины все политические силы и «вчерашних» оппонентов 

ради сохранения целостности Украины. 

На 3 марта анонсированы проведение внеочередных сессий областного и 

городского советов по вопросам общественно-политической ситуации в Украине 

и обеспечение законности и правопорядка на территории Винницкой области. 

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял 

предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в 

Украину. 

 

 
 

http://nbnews.com.ua/ru/news/114484/  

При штурме Харьковской ОГА ранены 106 человек, один в тяжелом состоянии 

В результате штурма Харьковской областной государственной администрации 

пострадали 106 человек, один из них в тяжелом состоянии. Об этом в субботу 

вечером, 1 марта, сообщил заместитель главы Харьковской 

облгосадминистрации Василий Хома.  

 «По информации медицинской службы областной государственной 

администрации, в результате сегодняшних действий пострадало 106 человек. 80 

человек было доставлено в больницу скорой и неотложной помощи, остальные – 

в другие медицинские учреждения города. Ориентировочно 10 человек будут 

госпитализированы. Один человек выпал из окна, он в тяжелом состоянии», – 

сказал г-н Хома. 

По его словам, среди пострадавших 7 несовершеннолетних. У семерых – 

повреждения глаз, у троих – ранения от резиновых пуль. 

Между тем, харьковская милиция по факту штурма здания ОГА открыла 

уголовное производство по ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса 

Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюремного заключения. 

В областном управлении Министерства внутренних дел отметили, что 

погибших в результате столкновений нет, а все пострадавшие получили 

необходимую медицинскую помощь. «Граждане, которые находились в 

помещении Харьковской областной госадминистрации, доставлены в 

http://nbnews.com.ua/ru/news/114484/
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территориальные подразделения милиции Харькова исключительно с целью 

установления их личностей и оказания необходимой помощи. Их жизни и 

здоровью ничто не угрожает», – говорится в сообщении. 

В милиции также утверждают, что оперативная обстановка в центральной 

части города находится под полным контролем правоохранительных органов 

региона. 

Как сообщал НБН, в субботу днем участники пророссийского митинга взяли 

штурмом Харьковскую облгосадминистрацию, в которой находились активисты 

Евромайдана и самообороны. После этого над ними устроили самосуд: 

вытаскивали их на сцену, обыскивали, заставляли становиться на колени и 

просить прощения. Многих били. 

Пострадавших евромайдановцев и самооборонцев забрала скорая, остальных 

милиция усадила на автобусы и увезла. 

 

 
 

http://www.facenews.ua/news/2014/191053/  

Кравчук назвал Путина "шизофреником" и заявил, что готов взяться за оружие 

Экс-президент Украины Леонид Кравчук предупредил о начале Третьей 

мировой войны. 

Первый украинский президент заявил, что готов с оружием защищать свою 

страну в случае военной агрессии России. 

"Я призываю российские власти остановиться. Между нашими народами не 

должно быть войны. Неужели Россия не понимает, что может стать агрессором, 

а Путин инициатором агрессии, и что это начало Третьей мировой войны?" - 

вопрошал Кравчук, цитирует экс-президента  издание «Сноб». 

"Россия говорит, что у нас происходит нечто, что ей не нравится. Нам тоже 

много чего не нравится из того, что происходит в России. Но Россия сама должна 

решать свои вопросы. В Крыму женщины и дети вышли, чтобы встать между 

военными. Мы имеем опыт Чечни. Сколько там погибло мирных людей. На 

войне гибнут не только военные, чей профессиональный долг - умирать. Есть 

http://www.facenews.ua/news/2014/191053/


22 листопада 2013 – 11 березня 2014 рр. 

168 
 

еще старики, женщины и дети... Они тоже должны умирать по воле какого-то 

шизофреника?" - говорит Кравчук. 

Кравчук также напомнил о том, что Россия нарушила Будапештский 

меморандум и у Украины есть все основания обратиться в международный 

арбитражный суд. 

 

 
 

http://www.unian.net/politics/892233-rossiya-grubo-narushaet-prava-detey-

ukrainyi-osuschestvlyaya-voennuyu-agressiyu-pavlenko.html  

Россия грубо нарушает права детей Украины, осуществляя военную агрессию – 

Павленко 

Россия грубо нарушает права детей Украины, осуществляя  военную агрессию. 

Об этом УНИАН заявил экс-уполномоченный президента Украины по правам 

ребенка (2011-2014гг.) Юрий Павленко.  

Россия грубо нарушает права детей Украины, осуществляя  военную агрессию. 

Об этом УНИАН заявил экс-уполномоченный Президента Украины по правам 

ребенка (2011-2014гг.) Юрий Павленко. 

Он обратился к Уполномоченному при президенте Российской Федерации по 

правам ребенка Павлу Астахову с призывом "использовать все возможные 

способы влияния на принимающих решение в Вашей стране, чтобы не 

допустить перехода противостояния в горячую стадию и обеспечить 

дипломатическое, мирное, разрешение конфликта". 

"Сегодня Российская Федерация грубо нарушает права детей Украины, 

осуществляя  военную агрессию  против соседней  страны, где  пятая часть 

населения - дети. Он отмечает, что Россия сегодня может стать источником горя 

- возможного сиротства детей и в Украине, и в России," - подчеркнул Павленко. 

"Уверен, что Россия должна найти ответ на вопрос, почему подросток, 

расстрелявший учителя, отстаивая свое право на  высокую оценку, осужден, а 

президент страны, направляющий войска в соседнее мирное государство для 

подавления стремления независимого народа к самостоятельному определению 

http://www.unian.net/politics/892233-rossiya-grubo-narushaet-prava-detey-ukrainyi-osuschestvlyaya-voennuyu-agressiyu-pavlenko.html
http://www.unian.net/politics/892233-rossiya-grubo-narushaet-prava-detey-ukrainyi-osuschestvlyaya-voennuyu-agressiyu-pavlenko.html
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своего будущего, объявляет себя защитником русскоязычного населения в 

Украине", - резюмирует Юрий Павленко. 

 

 
 

http://www.facenews.ua/multimedia/2014/191330/  

Мамы из Ровно написали обращение к матерям из России (фото) 

Ровенские мамы вместе со своими детьми вышли на площадь Независимости на 

акцию «Мамы против войны!».  

Многие из участников принесли нарисованные собственноручно плакаты, на 

которых призывали власти России и, в частности, президента Путина, не 

начинать войну против Украины. 

В защиту целостности Украины вместе с мамами вышли и маленькие жители 

Ровно, которые достойны жить в мирном неделимом государстве. 

Результатом акции стало обращение ровенских мам ко всем матерям России: 

"Дорогие россиянки! 

Обращаются к Вам украинские жѐны и матери – с надеждой и верой. С 

надеждой на то, что Вы услышите горячую мольбу миллионов сердец 

украинских женщин. С верой в Ваше материнское сострадание и любовь – 

самую святую, безвозмездную любовь на земле! 

Мы, как и Вы, хотим жить в свободной и неделимой стране, видеть, как растут 

наши дети и внуки под чистым и мирным небом, жить в гуманном и 

демократическом государстве, где уважают представителей всех 

национальностей, где можно свободно говорить на родном языке. 

В нашей стране нет экстремистов и фашистов! В ней есть люди, которые хотят, 

чтобы их дети жили лучше и богаче, счастливее, чем они. Разве за это нужно 

идти войной? 

Мы, как и Вы, не хотим, чтобы наши сыновья погибали, сражаясь с братьями по 

вере, не хотим, чтобы в наши семьи пришли потери и разлуки, чтобы наши 

города и сѐла превратились в руины. 

Дорогие сѐстры, спросите у себя самих: «Во имя чего будут погибать на чужой 

земле Ваши дети?» Спросите у тех, кто отправляет русских сыновей на 

http://www.facenews.ua/multimedia/2014/191330/
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братоубийственную войну, есть ли среди так называемых «миротворцев» их 

дети? Спросите у политиков, чем откупятся перед миром, перед собственной 

совестью и перед Богом россияне за реки материнских слѐз, за потерянные 

молодые жизни и еще не рождѐнные? 

Расскажите о своих чувствах друзьям, соседям, родным. Продемонстрируйте 

свою позицию российской власти, выйдя на улицы городов и сѐл. Ибо нет на 

Земле святее материнской любви и нет сильнее материнской молитвы. 

Мы, украинские матери, против войны. Верим, что и Вы с нами." 

 

 
 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1312769-diti-vidpravili-dyadi-putinu-igrashkovikh-

soldatikiv 

Діти відправили «дяді Путіну» іграшкових солдатиків 

Сьогодні на Майдані незалежності зібралося два десятки дітей різного віку, які 

взяли участь у акції «Солдатики для Путіна», передає УНН. 

Діти принесли іграшкових солдатиків на знак протесту подій, які відбуваються 

нині в Криму. Їх вони надішлють до Кремля із закликом «Дядя Путін, хочеш 

гратися у війну – бери мого солдатика, не чіпай тата». 

Хлопці і дівчата власноруч підписали конверти для «Дяді Путіна» і у такий 

спосіб закликали дітей з усього світу долучитися до цієї акції і також надіслати 

солдатиків до Кремля. 

 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1312769-diti-vidpravili-dyadi-putinu-igrashkovikh-soldatikiv
http://www.unn.com.ua/uk/news/1312769-diti-vidpravili-dyadi-putinu-igrashkovikh-soldatikiv
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http://kpravda.com/deti-kieva-reshili-podarit-rossijskomu-prezidentu-igrushechnyx-

soldatikov/ 

Дети Киева решили подарить российскому президенту игрушечных солдатиков 

Вчера на Майдане прошла акция «Дядя Путин, если хочешь поиграть в войну, 

возьми моего солдатика, не трогай папу». Дети принесли с собой игрушечных 

солдатиков, которых положили в конверт «для дяди Путина». Как сообщили 

организаторы акции, они хотят примером маленьких украинского призвать 

детей со всего мира отправить своих игрушечных солдатиков в Россию, если 

российский президент еще не наигрался в войну. Все конверты с игрушками 

составляли в ящик, который с Главпочтамта отправили президенту РФ. 

«Мой папа сейчас в больнице. Его ранили, когда он воевал за Украину. Мама 

сильно плакала, — рассказывает семилетний киевлянин Саша. — Все говорят, 

что папа герой, но это мой папа! Сейчас я бы отдал все, чтобы мама больше не 

плакала: все деньги, которые собирал, чтобы купить братика! Я уже взрослый и 

знаю, что дети не продаются в магазинах. Я хочу, чтобы папа выздоровел и 

чтобы больше не убивали людей. Я хочу гулять и не бояться, и чтобы мама не 

боялась. Я родился в Украине и хочу здесь жить ». 

Также в соцсетях стартовала кампания «У нас все хорошо». Все началось с 

небольшого ролика, где трое харьковских мальчиков рассказывают «дяди Вове», 

почему их не надо ни от кого защищать. После появления этого ролика 

появились и другие призывы записывать обращения детей, где они 

рассказывают о настоящем страны. Все ролики должны быть на русском языке 

и завершаться словами: «Дядя Вова, не необходимо нас защищать. У нас все 

хорошо ». Возможно, хотя бы детские мольбы повлияют на политиков. 

 

http://kpravda.com/deti-kieva-reshili-podarit-rossijskomu-prezidentu-igrushechnyx-soldatikov/
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http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?na_maydane_nashli_dvuh_nesovershennol

etnih_ob_ischeznovenii_kotorih_zayavili_roditeli__mvd&objectId=407099&lang=ru 

На Майдане нашли двух несовершеннолетних, об исчезновении которых 

заявили родители, — МВД 

Двух несовершеннолетних девушек, о местонахождении которых не было 

известно родителям, милиционеры нашли на Майдане Независимости. 

"Об исчезновении 14-летней девушки сообщила ее мать. Женщина обратилась в 

половине первого ночи в Подольское районное управление милиции, и 

рассказала правоохранителям, что дочь пошла в музыкальную школу и в 18.00 

должны быть дома. Но девушка не вернулась и на телефонные звонки не 

отвечала", — сообщила пресс-служба МВД. 

Через одноклассников правоохранители узнали, что исчезла вместе с подругой 

отправилась на Майдан Независимости. Уже позже девушки объяснили, что 

планировали весело провести на Майдане время. 

"В результате поисков, в 4 часа утра заместитель начальника отдела 

криминальной милиции по делам детей Подольского милиции нашел девушек 

возле палаток, что на Майдане Независимости. Никаких противоправных 

действий в отношении несовершеннолетних совершено не было. Девушек 

доставили в районное управление милиции для выяснения обстоятельств и 

профилактической беседы с правоохранителями", — говорится в сообщении. 

В отношении родителей подростков составили административные протоколы по 

ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях 

"Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по 

воспитанию детей". 
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http://www.radiosvoboda.org/content/article/25291021.html 

Діти у Дніпропетровську провели акції на захист миру та єдності України 

Діти у Дніпропетровську вийшли на захист миру та єдності України. Сьогодні 

на Європейській площі міста близько сотні дітей створили імпровізовану Алею 

миру, розвісивши тисячу паперових журавликів, що символізують мир і 

злагоду. 

 За даними організаторів, діти створювали журавликів у техніці орігамі 

власноруч упродовж кількох днів. За японською легендою, зібрана в одному 

місці тисяча паперових журавликів уособлює мир на землі й допомагає 

справдженню найзаповітніших мрій. Діти разом з батьками скандували «Миру 

мир» та «Ні війні». 

 Крім того, маленькі дніпропетровці прикрасили своїми малюнками монумент 

Героям Майдану, що виник на місці поваленого пам’ятника Леніну. На своїх 

роботах різними мовами вони написали «Ні війні» та інші заклики до миру й 

дружби. 

 Дніпропетровські діти закликали однолітків по всій України підхоплювати 

ідею проведення акцій на підтримку миру й створювати Алеї миру в різних 

куточках держави. 
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http://www.syaivo.fm/news/view.php?id=2360 

Діти із Прикарпаття пишуть листи на Східну Україну та в Росію (відео) 

Акцію Напиши листа другові розпочали у Товмачицькій школі. Учні 

відсилають листи до своїх однолітків на Схід, Центр, Південь України та в 

Росію. 
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http://gordonua.com/news/society/Na-provlastnyy-antimaydan-svezli-detey-iz-

priyutov-Video-2668.html 

На провластный "антимайдан" свезли детей из приютов 

На провластный митинг в Киев привезли детей из приютов. Так, 

оппозиционерам удалось пообщаться с парнями из одесского детдома "Светлое".  

"Они стояли на Европейской площади голодные и замерзшие. Им добрые люди 

посоветовали прийти на Майдан. Здесь они поели, и мы им показали, где 

можно взять зимнюю одежду", – рассказал нардеп от УДАРа Роман Чернега. По 

его информации, только из этого приюта привезли 15 детей. 

 

 


