
Слово від редакції

Браття і сестри!
Ця газета для вас і про вас — всіх, хто вийшов боротись за своє майбутнє. Не склав 
руки, але повстав. Хто сьогодні на Майдані, був тут вчора чи прийде завтра. Про всіх 
хто разом із нами, хоч і на віддалі, у дома. Якщо ви ще не знами, приєднуйтесь до нас!
Ми розповімо історії. Справжні. Про справжніх людей. Так як їх розповіли люди.
Хто ми є? Чому ми тут? Як ми бачимо те, що відбувається? Що важливого ми можемо 
сказати іншим?
Ми чекаємо на ваші історії, які неодмінно опублікуємо.

Слава Україні!

Революція vs Еволюція
Марко Савицький

Проблемою що викликає певну «розгубленість» серед людей є те, що в своїй свідомості ми ці події 
сприймаємо як РЕВОЛЮЦІЮ, хоча варто б було ці події сприймати як ЕВОЛЮЦІЮ! А й насправді, 
революція (у первинному значенні) це по великому рахунку повернення назад, це радикальні зміни 
які завжди руйнують будь-які фундаментальні здобутки суспільства, а еволюція це прогрес, це крок 
вперед у майбутнє. Досягнути європейської мрії революцією неможливо. 
Для цього потрібна еволюція. Еволюція суспільства, еволюція особистості. Особисто мені після усві-
домлення цього моменту стало набагато легше і спокійніше дивитись у майбутнє й легше формувати 
стратегію поведінки суспільства (як зрештою і свою особисту поведінку як громадянина). І зникли 
всі запитання типу «А чого досягне майдан?”. У революціонерів здобутки нулеві. У еволюціоністів 
здобутків так багато, що навіть складно їх усвідомити не кажучи про те що їх майже неможливо 
систематизувати. З кожним днем ці здобутки тільки будуть збільшуватись! Головне не зменшувати 
крок, й не давати нікому ставати нам на перешкоді!

День на Майдані
Віта Сусак 

14.12.2013. Стара істина, що краще один раз побачити, ніж сім разів почути, працює тут на 100%. 
І в сто разів краще пережити живцем, ніж дивитися по телевізору, чи читати в Інтернеті. Інтернет — 
незаперечна сила, але там можна захлинутися в Tweetter-i з Facebook-ом. Коли донька разом з дру-
гом повернулися з Києва вдруге, а чоловік поїхав втретє, сказала собі: «чому тільки їм в «войнушки» 
грати?» і поїхала. Просто стояти — не моє. Кричати слова «ганьба» і «геть» — також. Записалася 
волонтером в «Медичну службу Майдану». Військова кафедра львівського університету колись да-
вала добрі знання, військовий квиток з записом «медицинская сестра гражданской обороны» маю. 
Було страшно, доки не видали білу каску з червоним хрестом і таку ж футболку, яку натягнула по-
верх куртки — кольчуга. Пост нашої мобільної бригади знаходився біля барикади поруч з КМДА, 
чергування з 8.00 до 11.00. Ранок на Майдані відрізняється від вечірніх годин. Видно всюди сліди 
скупчення і функціонування великої кількості людських організмів, що мусять їсти, грітися, ходити 
в туалет… Люди підходили і просили ліки від кашлю, горла, від болю голови і від шлункової печії. 
Ми роздавали і давали також вітамінки. Підійшла пара бомжиків, намагалися бути інтелігентними 
(певно, такими й були колись, не впоралися з життям). Вона показала на його задавнений гнійний 
коньюктивіт: «Щось потрапило в око, може маєте очні краплі?». Направили до штабу, де чергують 
фахівці. Багато хто хотів сфотографуватися з нами на тлі барикади, і після чергової знимки я відчула 
себе мавпочкою з кримської набережної. Жодної романтики…   далі ст. 2

Це дайджест повідомлень реальних людей в соціальних мережах. Ви можете його завантажити 
за адресою digestrevoliuciya.wordpress.com. Просимо його розтиражувати і розповсюдити.
Це видання не є комерційним і видається виключно на громадських засадах. №1

@IamKrus
Миколі Азарову, Святий Миколай підклав під по-
душку бімбу
@pavelsheremet
Украинские журналисты собрали за 5 ми-
нут 14 ящиков шампанского для журналиста, 
который осмелится спросить Януковича про 
разгон Майдана
@oleshchuk
Логика Таможенного союза: дайте нам денег, 
которые мы не заработали, чтобы произвести 
то, что вам не нужно.
@StarikDen
#конференціябаті Судя по резкому увеличению 
ненормативной лексике в фейсбук-ленте нача-
лось выступление гражданина Януковича.
@maksm
$15 млрд — це по $300 на кожного українця. 
Тобто Янукович домовився, щоб сім’я з 4 осіб 
стала винна Росії $1200. Або пара пенсіоне-
рів — $600

@ коротко

У НОВИЙ 2014 РІК БЕЗ ЯНУКОВИЧА
4Газета для всіх, хто вийшов боротись за своє майбутнє!

Допоможіть своєму чоловікові
Галина Когут 

Помаранчева революція застала мене у Вроцлаві. Ми зі студентами лази-
ли по Вроцлаву з синьо-жовтими стрічками, мітингували на Вроцлавській 
площі, а голосувати їздили до Кракова. До Києва я добралась, коли зву-
чали завершальні революційні акорди. Тоді мені було двадцять з добрим 
гаком.
Ця революція крутіша ніж помаранчева. Але сьогодні я не у Києві. Тому, що 
мені не двадцять, тому, що я не чоловік і тому, що двоє маленьких людей 
потребують моє опіки. Інакше я була б там.
Я не писала про революцію. Що я про неї знаю? Я майже безвилазно сижу 
вдома з дітьми і дізнаюсь про все з розповідей чоловіка та з інтернету. Так, 
але саме тому, що я вдома, мій чоловік знову поїхав до Києва, уже втретє.
Мама з лікарні по телефону питає: «Може не пустиш? Там, кажуть, таке 
вночі робилося!» Мовчу. Як же я можу не пустити? Учора пощастило поба-
чити довжелезну колону студентів Універу, які йшли на львівський майдан. 
Чому вони всі усе ще тут? У Києві потрібна КОЖНА людина.
Моя стрічка на фейсбуці заповнена київськими фотографіями колег, сту-
дентів, знайомих. Народ ви і самі знаєте, що ви зараз на місці.
Жінки і дівчата, а де ваші чоловіки та кохані? Усім зараз не легко. Від-
пустіть охочих їхати, підтримайте тих, хто ще вагається, натякніть тим, кого 
хата скраю, і допоможіть зібратися в дорогу.
Чує моє серце розв’язка близько.

Захищати периметр Майдану
Назар Козак

— Коли додому?! — перепитує Марія і сміючись відповідає — не знаю, бо як 
тільки їду зразу щось починається. Не хочеться пропустити.
Тут у ночі залишаються ті, хто очікує штурму. Адже для чого ще, ми тут зі-
брались за півтисячі кілометрів від дому, коло цих багать між наметів на 
асфальті хрещатика посеред пост-апокаліптичних барикад?
Мішки зі снігом, зварена арматура, а тепер ще й бочки та колючий дріт. 
Вузькі проходи з боків охороняє варта, яка вправно відловлює «тітушок». 
В середині периметру спокійно і безпечно.
Медики роздають вітаміни і таблетки від різних болячок. Тут готують їжу, 
яку розносять волонтери. Вбираєш рукавиці і маску, береш піднос з чаєм-
кавою і несеш на дальні барикади. Пригощайтесь! А зі сцени «Кому вниз» 
відвантажує кавер версію «Хлопців з Бандерштату» в стилі рамштайн.
Щогодини всі співають «Ще не вмерла Україна» і моляться
«Отче наш» і «Богородице Діво». Серйозно, я в житті стільки раз не співав 
гімн як тут за одну добу. «Слава Україні! Героям слава!» стало звичним ві-
танням.
— Майдан це водночас Січ, Християнія і Підкамінь — каже Тед. — Укрі-
плена твердиня, анархічна республіка і етнофестиваль. Майдан постійно 
змінюється. Майдан до кривавої суботи і після це різні майдани. І Майдан 
до вівторкового штурму і після це теж різні майдани. І кожен наступний 
потужніший, краще організований і від того триваліший.
Тут можна зустріти старих дідів в козацьких строях, і київських школярів 
навіть не випускного класу, які розповідаючи батькам казочки про ночівлю 
у друзів, прийшли захищати своє майбутнє.
Тут повно афганців, студентів, людей різних професій, достатку і походжен-
ня. Тут весь наш народ. Бо поруч із кожним невидимо присутні його рідні 
і близькі, які хвилюються вдома, і його друзі які прийдуть на зміну.
— І що буде далі ? — питає мене Марта. — Як довго стоятимуть люди? 
Думаю стоятимуть до нового року і цілий наступний рік. Скільки треба. 
Ми працюємо вахтовим методом і наш ресурс безмежний. А ресурс режи-
му обмежений.
Майдан живий. Попри всі закулісні ігри, маніпуляції і політику. Завдяки 
Майдану ті хто сумнівався приєднуються до революції. Хто чим може і хто 
як може. Дух Майдану сягає значно дальше периметра барикад. Майдан 
змінює наше життя і наше майбутнє. Світло фар вихоплює з темряви до-
рогу до дому. Але ми вже плануємо, коли повернемось знов. Захищати пе-
риметр Майдану.

Провокатори вночі
Євген Жеребецький

Вчора за 15 хв. до півночі приїхав на Майдан. Вийшов з метро і потрапив 
на всенішну: святі отці і монахи грекокатолицькі правили службу. Народ, 
познімавши шапки, молився. Став і я. “Спаси, Господи, людей твоїх” — якось 
особливо пробирало, а молитва мабуть ніколи і ніде не була такою щирою, 
як тут, на Хрещатику.
 Чергувати цього разу довелось навпроти Міськради, на нейтральній те-
риторії між наметом від Запоріжжя/Нікополя і наметом від Борщева Тер-
нопільської обл. Східняки і бандери давно збратались, грілись коло одної 
бочки і разом харчувались. Нас відразу ж напоїли гарячим чаєм і пробу-
вали напхати кашею з тушонкою, але ми не дались. Дрова були сируваті 
і бочка добряче диміла, але з часом розгорілась і було тепло. Вночі на 
хрещатику перманентний движняк: продираються машини з дровами, їз-
дять смітярки, зупиняються і чекають, поки аборигени Майдану самі не по-
вкидають сміття в їхнє черево, до Бесарабки і назад час від часу дефілює 
колона з Чернігова з орлом на прапорі і як завжди, првокатори. Ведуть 
вони себе доволі нахабно, демонстративно зупиняються коло палатки і 
починають роздивлятись де генератор, сокири, заглядають у вікна палаток. 
Я перепинив дорогу одному такому став між ним і палаткою. Синок відвів 
очі, трохи сторопів, а тоді питає, що тут за вибори. Кажу, що виборів тут 
нема, а стоїмо, щоб мєнтів посадили в клітку. Розказав мені, що зі Львова 
і живе в центрі на вулиці Лєнінградской. Іди, кажу звідси. Пацанчик видно 
вже не раз понюхав крові — їх пускають в патрулі, де вони ночами бють 
бомжів, або нічних гуляк, і це йому не сподобалось, але через те, що за 20 
метрів стояло ще 10 хлопів з Тернополя і Чернівців — поволі розвернув-
ся і пішов. Коли над раном ми вертали додому, повно таких  спускалось 
перед нами по ескалатору: коротка зачіска з акуратним кантом видавала 
мусорків. Через брак грошей тітушок депортували по домах і замінили їх 
молодняком і курсантами.
 Десь о другій ночі підвалила компанія киян -двоє молодих хлопців з ді-
вахами, посідали коло бочки і пару годин сиділи і слухали, про що ми 
говоримо. Тоді ще двоє дівчат. Над ранком прийшла поселятись бригада 
“прочан” з Нікополя, тоді український студент з Франкфурта — прийшов на 
майдан по дорозі з Жулян до Дніпропетровська, і вранці колектив якогось 
приватного підприємства з Борщева у кількості 12—15 осіб. На майдані 
у цю ніч відбувалась планова ротація гарнізону і нами заткали дірки, які 
утворювались під час заміни контингенту. Було не дуже зимно, ніхто нас 
не копав по ногах і не бив палицями по голові, кругом були свої. В таборі 
за останній тиждень серйозно збільшилась кількість мешканців зі східних 
регіонів і це було видно неозброєним оком. О 7:30 почало світати.



В моїй групі був лікар — анестезіолог з Миколаєва, того південного, обласного і ніби незадіяного. 
Справжній лікар. З тим особливим іронічним цинізмом, що є, насправді, самозахистом від постійного 
контакту з людським болем. Ми схвильовано перепитували його з моєю напарницею Юлею (також — 
гуманітарієм, з Києва), що робити, коли людина знепритомніла, і отримали у відповідь: «Тут важна 
первая заповедь проститутки — не суетиться под клиентом».
Я його зустріла знову ввечері в штабі. «Тільки один випадок епілепсії за день,» — повідомив трохи
розчаровано. Пропрацював кілька денних змін і записався на нічне чергування. Взяв надувний ма-
трас і ліг на пару годин відпочити в коридорі. Я почула ще уривок його розмови з другом по мобіль-
ному: «Ну что, тут люди совсем не агрессивные. У нас там спящее болото, а тут — жизнь».
Самоорганізація лікарів викликає справжню повагу. Їхнє гасло: не представляємо жодну з партій, 
головне — люди і дана нами клятва Гіпократа. Так, дуже багато медиків приїхало з Галичини, багато 
зі Львова. Вони чергують по поділеному на сектори Майдану.
Ввечері вже бракувало касок і футболок для бажаючих чергувати, а ще підійшла група студентів-
інтернів…
Але це у вихідні.
Вночі тяжче. Вночі все може статися.
Потрібно витримати цю довгу дистанцію. Інформація про сьогоднішні довибори і те, як нахабно про-
бують їх сфальсифікувати, змусила мене написати цей текст. Майдан не може відступити. Інакше 
будуть сфальсифіковані наступні вибори.
Майдан потребує в ці дні багато людей. Можна просто прийти і поприбирати сміття, можна зайти на 
сайт майдану і подивитися, що потрібно.
Як до «своїх», навідалася я до Св. Миколая і до Шопки, створених на Майдані Романом Зелінком 
і Остапом Лозинським. Чи поставили на них інвентарні музейні номери? Це треба зберегти для іс-
торії.
Серед зірок вчорашнього космосу є й наш з чоловіком ліхтарик, і я навіть знаю в якій частині він сві-
тить. І ще, чи давно в вашій голові «засідала» мелодія державного гімну? В моїй вже другий день...

Вот они — факты!
Валерия Яшанова

Читая материалы в иностранной прессе, слушая ваши «зачем вам в ЕС???? 
здесь так плохо...» я пришла к выводу, что вы не понимаете, что происходит 
в Украине. здесь все легко можно объяснить.
Дело не в ЕС. Дело не в вашей шенгенской зоне, не в ваших ценностях, 
уровне жизни, культуре и тд.
Наш «президент» дважды сидел в тюрьме за ограбление в юности. Наш 
«премьер» не говорит на украинском. На английском никто из них не го-
ворит вообще.
Все наши суды коррумпированы и работают на интересы мафиозной се-
мьи Януковича. В стране процветает рейдерство. Наша полиция насилует 
женщин, убивает людей и избегает тюрьмы.
Сыновья наших депутатов и сами депутаты убивают людей, садясь за 
руль пьяными. И они никогда не оказываются в тюрьме. Милиция на до-
рогах берет взятки ВСЯ. Они уже не фиксируют нарушения. Они просто 
вымагают взятки.
В Скандинавии король катается на автобусе, ваши министры ездят на ве-
лосипедах. А как наши президент и премьер-министр ездят на работу?! 
Все дороги по пути следования кортежа перекрываются на 20–40 минут. 
Машины простых смертных прижимаются к обочинам или просто ждут. 
Так несколько раз в день. Когда перекрыть движение не удается, охранни-
ки нашего премьер-министра матерятся на водителей и бьют их машины. 
Что делают украинцы? Они сигналят из своих авто, чтобы хоть как то 
выразить свой протест.
Вы говорите, Украина сильно зависит от России и российского газа. Давай-
те анализировать.
Украина добывает около 21 миллиардов кубометров газа в год. Для срав-
нения, государство Польша в год потребляет менее 15 миллиардов ку-
бометров. Украинского газа Украине должно хватать. Почему мы каждый 
год закупаем в России более 30 миллиардов кубометров газа и куда он 
весь девается, я не знаю. Пожалуй, об этом нужно спросить у монопольной 
компании «Нафтогаз Украины».
Вы говорите, Украина зависит от экспорта в Россию. Это правда. ¼ всего 
украинского экспорта идет в Россию. Знаете, куда идет еще ¼ украинского 
экспорта? К вам. В страны ЕС. Мы можем справиться с потерей торговых 
отношений с Россией. Тем более, что соглашение с ЕС подразумевает 
расширение торговли с Европой. Та же Польша справилась с подобными 
сложностями весьма быстро.
Давайте сравним цены в Европе и в Украине. Платье в Берлине — 50 евро, 
такое же платье в Киеве — 65 евро. Сыр: Франция — 2 евро; Украина — 
7 евро; Молоко: Польша – 0,70 евро; Украина — 1.1 евро. Продолжать?
А теперь давайте сравним зарплаты. Средняя зарплата хирурга в Украине 
составляет менее 300 евро в месяц. А сколько зарабатывают ваши хирур-
ги? Средняя зарплата по Украине 320 евро, а какая у вас зарплата?
Вы думаете, куда же деваются деньги страны, в которой люди так усердно 
работают? Пожалуйте: Среди множества недвижимости нашего президен-
та: это – новый дом Януковича под Киевом. Несколько бассейнов, озеро, 
поле для гольфа. Площадь — 1,8 гектар + 30 гектар леса. От поместья к Ки-
еву нашему президенту выделена отдельная полоса на дороге.
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Право існувати
Андрій Куліш

У неділю з родиною побували на революційному Хрещатику, зайшли до 
КМДА на каву. Повикликали напади мімімішності у волонтерок та охорон-
ців))) Мій Деня тепер офіційно не лише наймолодший учасник Євромай-
дану (були там у 2 тижні, незадовго до розгону), але і найменший захисник 
бунтівної КМДА. Зустріли «страшного і бритоголового» спортсмена Толіка 
з охорони — побачивши малого Дениса той був розчулений до сліз, адже 
вдома на нього чекають двоє своїх... Моя Ксеня отримала від охорони жме-
ню солодощів — чиясь добра душа передала гігантську банку льодяників 
на паличках, і вся наша банда в КМДА тепер нагадує дитячий садок)))
Я помітив, що революція сильно змінила людей. Ніколи раніше вони не 
були такими відкритими одне до одного, цього разу — не лише на сло-
вах. Центральна площа столиці ще ніколи не була настільки безпечною. 
Наша хата більше не скраю, вона — на Майдані)) Ти відчуваєш це, коли на 
твій день народження збирається тисяча друзів. Коли у випадку загрози за 
тебе готові вписатися сотні бійців. Коли розумієш, що тебе оточують дій-
сно СВОЇ — небайдужі, тверезі, ввічливі люди, яких можна справді назвати 
українською нацією.
Ми ЗОБОВ’ЯЗАНІ передати цей дух солідарності нашим дітям. Можли-
во, саме сьогодні українська нація дійсно склала іспит на своє право 
існувати.

Симфонія віри, надії і любові
свящ. Василь Рудейко

До мене дійшло, шо молитва це симфонія віри, надії і любові. Віри в Бога, 
надії на перемогу істини, любові до ближнього. Симфонія цього всього 
і є справжньою молитвою — відкриттям себе для дії Бога.
Дійшло не в бібліотеці, не на дуже добрих і фахових університетських 
лекціях, не в монастирях, яких я за своє життя відвідав чимало. Дійшло 
на Майдані у тиші гупання важкої музики, спрямованої на розігрів душ, 
у вирі конкретної взаємодопомоги, в безперервному вибуху ввічливості 
і вдячності.

Молитва народилась тут спонтанно, віра, надія і любов тисяч людей просто 
створили її і вона стала частиною звичного життя Майдану, частиною на-
стільки природною, що сприймається як щось самозрозуміле.
Ця симфонія ламає бар’єри закостенілих догматів, міжусобних церковних 
розділень і являє церкву у її первинній, справжній чистоті — як невісту Хрис-
та, з Яким вона возносить досконалу пісню прослави небесному Отцю.

Замість корпоративу
Дмитро Вовнянко

Я думав мене важко чимось вразити, але керівництву моєї фірми це вда-
лося.
Наша контора відміняє новорічний корпоратив, а гроші виділені для захо-
ду передає на підтримку Євромайдану. Причому ініціатором ідеї виступив 
засновник компанії.
В такі моменти починаєш розуміти, з якими людьми працюєш.

Мы победили Дракона в себе
Тимур Бобровский

Моя одежда пропахла дымом. Уже не требуется опознавательных знаков, 
чтобы различать причастных к Майдану. Невыспавшиеся, усталые, осип-
шие, пахнущие кострами и постоянно тянущиеся к обогревательным при-
борам. То отчаянно веселые, то растерянно поникшие, но...
Не отмороженные, не прячущиеся, научившиеся улыбаться всем ртом, не 
боящиеся выглядеть глупо или неловко, не гнушающиеся любой работы, 
не считающие последних копеек, не лезущие в первые ряды, не рвущиеся 
к сцене.
Это — свои. Их — десятки тысяч. Они сутками торчат на холоде, пашут по 
хозяйству или обходят баррикады, доверительно общаются друг с дру-
гом, скупы на хвастовство, иногда подпевают и отплясывают, все реже 
отзываются на лозунги.
Они с каждым днем становятся мудрее и уже понимают, что их человеч-
ность — главное, ради чего стоит находиться в этом месте. Ребята, мы по-
бедили Дракона в себе и это очень здорово! Осталась сущая ерунда!

А дача Януковича в Крыму?
Наш президент купил более 3 гектар земли национального заповедника 
«Мыс Айя» всего за 800 000 долларов. Опустим тот факт, что нельзя. про-
давать. заповедник! Но почему так дешево? (квартира на 100 кв.м. в со-
седнем Севастополе стоит в среднем 70 000 долларов) Наверное, потому 
что он «президент».
Это лишь неполный список успехов семьи Януковича. Я не буду вспоминать, 
как клан Януковича убирает своих конкурентов и бывших друзей. Януко-
вич — бандит. За ним стоит его мафиозная семья – Янукович Младший, 
Ринат Ахметов, Сергей Левочкин, Дмитрий Фирташ и т.д. Все они воруют 
из украинского бюджета миллиарды евро ежегодно. Все они ведут бизнес 
в Украине, занимаются рейдерством и сведением страны к дефолту. Их 
не интересует европейский рынок. Поэтому дело для них не в геополити-
ке, у них не стоит выбор – Россия или ЕС. Им выгодна изоляция Украины. 
Потому что в изолированной стране они смогут делать все, что захотят. 
Сейчас Янукович фактически выставил Украину на торги — кто больше 
даст, Россия или Европа. Призвав ЕС вести переговоры в трехстороннем 
порядке — ЕС, Украина, Россия, он фактически признал, что Украина не яв-
ляется суверенным государством, она принадлежит России, которая долж-
на договориться с ЕС «за сколько» и «продлевать будем?». Потому что для 
Януковича и его банды Украина — это не страна. Это бизнес-проект. Это 
насос, перекачивающий деньги в их карман.
Сейчас вы наверное спрашиваете себя, как же мы живем. Как видите, мы 
боремся. Мы образованы, мы умеем работать, и что важно мы не соби-
раемся предавать свою страну. Потому что для нас Украина – не бизнес-
проект. Это наша Родина. Поэтому мы протестуем уже много долгих дней 
и холодных ночей.
Петиция в белый дом США с просьбой арестовать счета Януковича собра-
ла 100 000 подписей менее чем 4 дня. В воскресенье нас было более 
100 000 человек А власть собрала милицию и привезла несколько тысяч 
спортивных маргиналов – «титушек». Каждый из них получил от 20 до 100 
евро. И задача каждого из них – провоцировать драки или просто бить 
людей.
Власть, применяя силу, за которую в Европе каждый милиционер уже сел 
бы в тюрьму, разогнала мирный митинг.
Это, страна, в которой я живу. Это – моя родина. В которой 45 миллионов 
людей не могут избавиться до кучки бандитов из 10 человек, захвативших 
власть в государстве.
Наш «президент», зная, что никогда не выиграет выборы 2015 года, сей-
час всеми силами старается узурпировать власть. Стать вторым Лукашенко. 
Но ни Янукович, ни Путин не понимают одной простой вещи. Украинцы, 
это не россияне и не беларусы. В нас нет антиутопического фатализма, как 
в русских. В нас нет чрезмерной терпимости, как в беларусах. Но, в  отли-
чие от России и Беларуси, мы успели узнать, что такое настоящая свобо-
да, мы успели победить власть в 2004 году, и теперь мы не сдадимся так 
просто. Для нас соглашение с ЕС, это не безвизовый режим, не высокие 
зарплаты, не хорошая медицина и образование. Для нас соглашение с ЕС, 
это знак, что криминальная система будет разрушена. Это в первую оче-
редь — контроль Европейских политиков за бандой у власти. Именно этого 
наш президент так боится. И это именно то, чего мы так хотим.

Зібрано 4 найбільші в країна масові мітинги 
(24 листопада, 1 грудня, 8 грудня, 15 грудня).

Проведено 1 найбільший  в країні концерт.

Встановлено по периметру Майдану Незалеж-
ності 202 намети.

Записано у самооборону Майдану 5250 осіб.

Організовано 640 волонтерів (8 змін по 80 
чоловік) які працюють щодня на кухні Штабу на-
ціонального супротиву.

@s_vakarchuk
Я люблю європейське кіно, американський блюз 
і російську класичну літературу. І я не хочу ви-
бирати. Я люблю Україну.

@oleshchuk
Царев: «никогда народ победитель не брал при-
мер с народа побежденного». Я так понимаю, 
вся фракция ПР отказывается от немецких ма-
шин?

@BondEuro
Смотришь провластное ТВ: у власти своя, почти 
параллельная реальность. И точки пересечения 
с нашей — только беркут и бандиты. 

@superumka
О 9:00 на УТ-1 новини. Сподіваюся, що всі но-
вини будуть про Таню Чорновол! Якщо ні-то 
журналісти мають оголосити страйк, або йти 
з професії!

@kashasaltsova
Мільйон українців ввічливо, з піснями, попросив 
уряд, президента і рать у відставку. Як відрізни-
ти глухість від захоплення державних посад?

@ коротко

4 народних депутати України вийшли з Партії 
Регіонів через дії  влади щодо Євромайдану.
Відкрито 40 кримінальних справ за фактами пра-
вопорушень під час проведення масових заходів. 
Від дій міліції постраждало 3 іноземця та 4 не-
повнолітніх.
52 журналіста постраждали під час виконання  
службових обов’язків.
476 учасників масових заходів звернулися за 
медичною допомогою.

#Євромайдан. Місяць перший у цифрах
Спожито 10 000 літрів питної води щодня.
Приготовано та роздано рекордну кількість по-
рцій їжі за добу — 110 000.
2100 осіб — найбільша кількість осіб, яка но-
чувала  в будинку  Федерації профспілок.
400 000 гривень — максимальна кількість по-
жертв для Євромайдану зібрана за добу.
290 бійців спецпідрозділу «Беркут» брали 
участь у зачистці Майдану Незалежності від мі-
тингувальників 30  листопада.


