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озпочата українською владою
блокада окупованих територій хоча й не
повна, але дає перші результати. Росій-
ські банки в Україні вже шукають поку-
пців на свій фінансовий мотлох, а Росія
постала перед справжньою дилемою:
що робити з окупованими анклавами
при цифрі 50 $ за барель нафти? Утри-
мувати ці території задорого, а поверта-
ти до свого складу на кремлівських умо-
вах Україна не бажає. Дошкуляють і єв-
ропейські санкції, які в черговий раз
продовжені. Не справдилися й надії на
зміну політики новообраного американ-
ського президента щодо Кремля. Пере-
буваючи під перехресною критикою,
Дональд Трамп все наполегливіше де-
монструє антиросійську риторику.

Від Росії і її непрогнозованої
політики відмовляються всі. Так, «ос-
танній сателіт РФ» Олександр Лукашен-
ко під час нещодавнього візиту до Мін-
ська міністра іноземних і європейських
справ Бельгії Дідьє Рейндерса висло-
вився щодо підтримки Білоруссю об’єд-
наної Європи. У своїй промові він по-
рівняв ЄС із великими країнами, таки-
ми, як США та Китай, і жодним словом
не згадав про «велику» Росію.

Спроба шантажувати Київ виз-
нанням окупаційних «аусвайсів» особ-
ливого враження не справила, а прохан-
ня організувати вибори в окупованих
анклавах по кримському сценарію може
остаточно «поставити хрест» на спро-
бах Росії повернутися до спільноти нор-
мальних народів.

«Добиває» потуги Кремля й
перший масштабний позов України про-
ти Росії, що розглядається в Гаазі.

У цих умовах для Москви і її
маріонеток на окупованих територіях
лишається одне: максимально відтягу-
вати час та розраховувати на «чудо» у
формі внутрішньої дестабілізації в
Україні. 

Саме так було в подихаючій
гітлерівській Німеччині. Гітлер у своєму
підземному бункері розраховував на
«чудо», і саме тоді розпочалося форму-
вання гітлерівського Фольксштурму. До
нього залучалися діти, особи похилого
віку та всі невійськовозобовязані. Сьо-
годні історія повторюється. Місцеві фю-
рери опереткових «лднр» розпочинають
формування «донецького фольксштур-
му» з місцевих школярів, дідусів та ін-
валідів. Причина проста. Бути «гармат-
ним м’ясом» розхотілося навіть самим
зомбованим піддослідним людинонена-
висницького «рускава міра» як на Росії,
так і в окупованих анклавах. Не знай-
деш тепер ні «трактористів», ні «шах-
тьоров» з «віджатими» танками, «града-
ми» і самоходками. Російський «воєн-
торг» покриває лише поточні потреби
гасити по українських позиціях. Робоча
назва цих «потєшних войск» - «Ратник»,
і незабаром ми побачимо їх на парадах.
На щось інше вони, як і гітлерівський
фольксштурм, не здатні…

Відомий російський опозиціо-
нер Костянтин Боровой в інтерв’ю
«Апострофу» так характеризує останні
судоми на «лднр»: «Поведение боевиков

сейчас, их заявления, это - их игра с
Кремлем и с Киевом. Они шантажиру-
ют их с единственной целью - оста-
ться в каком-то политическом прос-
транстве. Как говорится, хоть туш-
кой, хоть чучелом. Они хотят, чтобы
их кто-то признавал, кто-то вел с ними
переговоры. Но главное, чтобы их фи-
нансировали. Кончается этот поток
денег, что является хорошим призна-
ком. Это значит, что потихоньку РФ
выводит войска из Донбасса и этим ба-
ндитам сигнализирует, что осталось
немного времени, мол, давайте, ищите
для себя какие-то новые формы суще-
ствования». Однак було б дещо самона-
діяно чекати, що скажена Росія просто
так піде з окупованих анклавів.

Безумовно, втрати Росії значні,
але не смертельні. В алкоголізованого
народця, який за пиху власного хазяїна
ладен терпіти «все й уся», важко знайти
логіку. До того ж на Росії закон про ро-
сійську націю, який розробляла урядова
робоча група, нещодавно запропонува-
ли перейменувати в закон «Про основи
державної національної політики». Та-
ким чином вирішили не дражнити чис-
ленні поневолені народи Росії. І це нам
на користь. У той же час нашою ефек-
тивною відповіддю на істерику «дрях-
лєющєй» Росії має бути національна
єдність навколо тих світлих і вічний
ідей, які були дороговказом для наших
пращурів протягом усієї нашої історії. І
лише тоді справдяться шевченкові сло-
ва: «В своїй хаті своя й правда, і сила, і
воля…».

ККаарраа  ззееммннаа  яякк
ппрроояявв  ккааррии
ННееббеессннооїї??

З п’ятизіркового «Донбас-паласу» ви-
возили все, що можливо: знімали люстри й
здирали штори, виносили посуд і навіть відк-
ручували барні стійки. Не залишилася без
уваги й «Донбас-арена». Тут демонтували на-
віть стільці для глядачів. Усе це майно, як і
сотні інших об’єктів окупованої Донеччини,
донедавна належало Ренату Ахметову… А
днями приспішилася ще одна символічна
звістка: колишній базарний торговець куря-
тиною, а тепер главар опереткової «днр» та за
сумісництвом інвалід ІІ групи за психічним
здоров’ям Саша Захарченко в’їхав у резиден-
цію «господаря Донбасу» у Ботанічному саду
Донецька. Воістину: «Хто бил нікєм, тот стал
усєм». Таке вже було… Починаючи з 1917
року мерзенні комуно-фашисти виводили
новий вид ссавців - «савєтскава чєловєка»,
який здатен був реагувати на примітивні ін-
стинкти, описані ще І.Павловим (звук-їжа,
час-їжа і т.п.). Доля авторів цього антилюдсь-
кого експерименту відома. Коли наприкінці
вісімдесятих років минулого століття «кор-
му» не стало, а інстинкти в радянських люм-
пенів залишилися, комунізм був приречений.
«Зло пожирає зло», - так говорили мудрі. У
черговий раз переконуєшся в цій одвічній іс-
тині. Скільки десятиліть на правічних укра-
їнських землях Донеччини й Луганщини
виводили новий вид ссавців – «ностальгую-
чого совка»! Подачки у вигляді мінімальних
цін на послуги ЖКГ, утримання цих анклавів
з його допотопним вугіллям і печерною ме-
талургією за рахунок усієї України, примі-
тивна пропаганда й «вазможнасть гаваріть на
радном язикє». Невипадково це стадо голосу-
вало за януковичів та усіляких «несудимих»
гопників та «інтелектуалів». Але тут «хазяїн
Данбасу» зі своїми «сотоваріщами» передури-
ли самі себе. Заграваючи з Росією та шанта-
жуючи Київ, вони залишилися біля «розбито-
го корита», накивавши п’ятами під крило не-
нависної їм «київської хунти»…

Для маловірних це просто збіг обста-
вин. Для віруючої людини це свідчення того,
що існує й кара земна як прояв кари Небес-
ної, бо зло пожирає зло…

ААррссеенн  ООЖЖЕЕВВССЬЬККИИЙЙ
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Сто років
Української 
національної 
революції...
с. 4-6

«Дряхлєющая» Росія 
й донбаський

«фольксштурм»

Валентин СОКОЛОВСЬКИЙ



ЦІНА НЕЗАЛЕЖНОСТИ бЕЗ КРОВИ 
«Багато «визволених» після Першої світової війни націй, передусім чехи, мадяри, навіть поляки у висліді Другої світо-
вої війни так швидко втратили свою державну суверенність передусім тому, що за своє «визволення» вони не запла-
тили належної ціни — крови нації, бо своє «визволення» дістали з чужих рук, «безкровно». А що дістається легко, легко
й втрачається...  Без власної держави, без визволення, без визвольної боротьби, а отже — й без жертв, Україна не може
мати ані свободи, ані добробуту, ані демократії».(Степан бАНДЕРА)

Український ГГООЛЛООСС2
Підтримай українську армію: зателефонуй «565»!

ПРЕЗИДЕНТ
Це не конфлікт на сході країни, а росі-
йська окупація української землі –
Президент Голові представництва ЄІБ
в Україні. Під час п’ятого засідання Ра-
ди регіонального розвитку, що відбув-
ся під головуванням Президента Петра
Порошенка, Голова представництва Єв-
ропейського інвестиційного банку в Ук-
раїні Лілія Чернявська розповіла про ді-
яльність Європейського інвестиційного
банку в Україні, напрямки та сфери спі-
впраці. За її словами, однією з основних
напрямів ЄІБ є підтримка людей, які
опинилися в складній ситуації через «ко-
нфлікт на сході країни», а також рекон-
струкція зруйнованої соціальної інфра-
структури. «Акцент програми ставиться
на областях, які безпосередньо постра-
ждали від конфлікту – це Донецьк та
Луганськ, а також на тих областях, які
відчули і прийняли на себе перший удар
хвилі внутрішньо переміщенних лю-
дей», - сказала Лілія Чернявська. Прези-
дент виправив Голову представництва
ЄІБ: «Прошу пробачення, але у нас не-
має конфлікту на сході. У нас є російська
окупація української землі». Голова пре-
дставництва ЄІБ перепросила за таке
формулювання. Після цього Лілія Чер-
нявська продовжила презентацію діяль-
ності банку в Україні. Так за її словами,
за останні три роки банк профінансував
в Україну понад 3 млрд євро. Вона заз-
начила, що з Урядом України було під-
писано угоди про реалізацію понад 15
програм. Основними секторами, в яких
працює ЄІБ в Україні, є малий та серед-
ній бізнес, соціальна інфраструктура,
енергетика та транспорт.

РНБО
Заява прес-служби РНБО
Секретар Ради національної безпеки і
оборони України Олександр Турчинов
звернувся до Державної служби фінан-
сового моніторингу України та Націо-
нального антикорупційного бюро Укра-
їни з проханням провести оперативну
перевірку провокативних заяв стосовно
нього з боку злочинців-втікачів з коман-
ди Януковича, та поінформувати про її
результати громадськість. Починаючи з
2014 року російські спецслужби систем-
но працюють на дискредитацію лідерів
Майдану та намагаються вигадати «чи-
сленний компромат», зокрема, на Олек-
сандра Турчинова, якого російські по-
літики відкрито називають одним із го-
ловних ворогів Кремля. До останньої
брудної провокації залучені екс-проку-
рор Ренат Кузьмін та екс-депутат Олек-
сандр Шепелев, які втекли від правосуд-
дя України, та перебувають у розшуку і

переховуються на території РФ. Що
стосується Шепелева, якого звинувачу-
ють в особливо тяжких злочинах, ско-
єних в Україні, він певний час перебував
в російській в'язниці і був звільнений,
почавши співпрацювати з ФСБ РФ, ви-
конуючи будь-які брудні завдання та
провокації за прямою вказівкою своїх
нових господарів. Документи, що це під-
тверджують, перебувають у ГПУ. Щодо
цього факту відкрите окреме криміналь-
не провадження. Те, що озвучують Ше-
пелев і Кузьмін - є не просто брехнею,
але і позбавлене будь-якого сенсу та
логіки. Хочемо нагадати, що заступник
Генпрокурора Р. Кузьмін за вказівкою
Януковича протягом 2010-2013 років
намагався сфабрикувати проти О. Турчи-
нова низку кримінальних справ, як про-
ти одного з лідерів опозиції того часу.
Через що ГПУ часів Януковича-Кузьмі-
на ретельно перевіряла роботу О. Турчи-
нова на усіх державних посадах. Навіть
маючи необмежену повноту влади та не-
хтуючи правовими засадами, команда
Януковича не змогла знайти жодного
протиправного факту у діях О. Турчино-
ва, аби висунути йому звинувачення. За-
раз Шепелев та Кузьмін відробляють
своє право на переховування в Росії від
українського правосуддя, тому з готов-
ністю виконують вказівки спецслужб
РФ, озвучуючи будь-які абсурдні нісеніт-
ниці та поливаючи брудом політиків, які
мають антиросійську позицію і своєю
роботою посилюють обороноздатність
країни у протистоянні з агресором. Фей-
ки від ФСБ спочатку подають російські
ЗМІ, що чітко показує замовника, а по-
тім цей бруд «вкидається» за гроші на
українські маловідомі ресурси. Великий
подив викликає той факт, що відвертий
фейк російської пропаганди, не підтвер-
джений жодними доказами, окрім «свід-
чень» злочинців-втікачів, які працюють
за програмами російських спецслужб,
почав тиражувати «24 канал» та деякі
інші українські ЗМІ. Серйозна і автори-
тетна журналістика полягає у спромож-
ності відокремлювати реальну інформа-
цію від фейків пропаганди країни-агре-
сора. Ця кондова пропагандистська «ка-
чка» дуже легко спростовується, тому
що рух безготівкових коштів не можна
підробити ані в Україні, ані за її межами.
Фінансові потоки завжди можна прос-
лідкувати незалежно від того, скільки
часу минуло з моменту транзакції. Тим
більше, коли це стосується сплати за
будь-яку нерухомість. Тому Секретар
РНБО України О. Турчинов звертається
до Державної служби фінансового моні-
торингу України та НАБУ з проханням
провести оперативну перевірку цих про-
вокативних заяв та поінформувати про її
результати громадськість. 

ДУМКА, ПОЗИЦІЯ, КОМЕНТАР
Антон ГЕРАЩЕНКО, народний
депутат України
Умело используя пороки и слабость ук-
раинской власти российским спецслуж-
бам и армии больше не нужно нападать
на Украину. Ее развалят изнутри отдель-
ные, считающие себя богоизбранными
народные избранники, превратив её сна-
чала в Руину, а потом, обескровленную
внутренними распрями и войной, сами
того не желая, отдадут под контроль рос-
сийским наместникам. Если в ближай-
шее время первые лица государства не
проявят политическую волю, и не пред-
ъявят народу Украины план по восста-
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агальні тенденції демографічної ситу-
ації відомі. Це скорочення народжуваності,
висока смертність, а відтак і зменшення насе-
лення країни. Державна статистика невблаган-
на. У 1990 році в Україні постійно проживали
51 млн. 556 тис. 500 осіб, з них 23 млн. 826
тис. 200 чоловіків та 27 млн. 730 тис. 300 жі-
нок. Станом на 2016 рік без окупованих тери-
торій в Україні постійно проживало 42 млн.
590 тис. 900 осіб, з них 19 млн. 717 тис. 900
чоловіків та 22 млн. 873 тис. жінок. При цьому
народжуваність склала у 1990 році 657 тис.
200 дітей, а у 2015 році (інших даних поки
немає) без урахування окупованих територій –
411 тис. 800 дітей.

Така демографічна ситуація, а фак-
тично знищення Української Нації, відбуваєть-
ся з багатьох причин. Але головна загальнові-
дома – незадовільна економічна ситуація в
країні, а відтак - занепад усіх соціальних нап-
рямків життя: медицини, забезпечення жит-
лом, якості продуктів харчування й т.д. і т.п.

При цьому показові причини смерт-
ності сучасних українців. У 1990 році померло
629 тис. 600 осіб. З них 332 тис. 900 осіб - від
захворювань системи кровообігу, новоутво-
рень - 102 тис. 300 осіб (із них 101 тис. 400
осіб від злоякісних!), нещасних випадків - 55
тис. 600 осіб (з них 5 тис. 400 осіб від от-
руєння алкоголем!) та 37 тис. 300 осіб - від
захворювань органів дихання. Станом на 2004
рік померло 761 тис. 300 осіб! І це при тому,
що у цьому році в Україні постійно проживало
47 млн. 442 тис. 100 осіб, тобто на 4 млн. 114
тис. 400 осіб менше. Причини смерті наступні.
Від захворювань системи кровообігу померли
743 тис. 700 осіб, новоутворень - 92 тис. 100
осіб, з них від злоякісних - 91 тис. 300 осіб,
нещасних випадків - 71 тис. 300 осіб, з них від
отруєння алкоголем – 10 тис. 600 осіб. Від
захворювань органів дихання померло 28 тис.
500 осіб.

З урахуванням статистики по інших
роках бачимо сталу тенденцію зростання
смертності на тлі постійного скорочення насе-
лення. Звертає на себе також увагу збільшення
нещасних випадків та зростання чи не вдвічі
отруєнь алкоголем. Зменшення смертності від
новоутворень та органів дихання пояснюється
зменшенням загальної чисельності населення
України.

Усе це свідчить, що Держава не вико-
нує важливої функції контролю за безпекою
праці на виробництві, транспортних артеріях
та якістю алкоголю, які є головною причиною
нещасних випадків.

Ми свідомо звернули увагу на 2004
рік, оскільки починаючи з наступного, розроб-
ка причин смерті почала проводиться відповід-
но до Міжнародної статистичної класифікації
хвороб та споріднених проблем охорони здоро-
в’я, а з 2014 року - без урахування окупованих
територій. Це дозволило «покращити» статис-
тику з урахуванням того, що окуповані регіони
давали значну частку негативної статистики
(новоутворення, отруєння алкоголем). Однак з
огляду на це заспокоюватись не варто. Ми та-

кож повинні враховувати й певні маніпулю-
вання. Так, з огляду на пропаганду необхіднос-
ті підвищення пенсійного віку, державна стати-
стика почала, починаючи із приходом до влади
Януковича «видавати на гора» певні статис-
тичні показники. Так, як кажуть, «ні з того, ні
з сього» почав зростати такий показник, як «се-
редня очікувана тривалість життя при народ-
женні». Тобто народжені у 2010 році діти ма-
ють «очікувано» прожити 70,44 років (хлоп-
чики – 65,28, дівчатка – 75,5 років), у 2011 –
71,02 (відповідно 65,98 та 75,88), 2012 – 71,15,
а у 2015 – 71,38. Виникає питання: з якого це
дива, діти народжені в ці роки, мають жити
довше, ніж ті, які народилися раніше? Скоріше
всього, маємо типовий зразок типової маніпу-
ляції загалом, щоби виправдати злодійські «ре-
форми», які здійснюються за рахунок кожного
з нас. Більше того, в пресі навіть з’являється
відверта брехня, що чоловіки в Україні живуть
на пенсії чи не десяток років!

У підтвердження цього наведемо кіль-
ка цифр пов’язаних з «локомотивом національ-
ної економіки» - сільським господарством.
Станом на 1 березня 2017 року великої рогатої
худоби було 3 млн. 952 тис. 700 голів, що
складає 98,9% до аналогічного періоду мину-
лого року, з них корів – 2 млн. 120 тис. 800
(97,3%), свиней – 6 млн. 602 тис. 500 штук,
або 92,5% від аналогічного періоду минулого
року, овець та кіз є 1 млн. 438 тис. 400 голів,
або 99,8%. І лише з птицею прогрес – 194 млн.
736 тис. 600 штук, або 102,4%. І це ще не зап-
рацювали норми ЄС щодо машинного доїння
й т.д. і т.п. Можна очікувати, що в найближчій
перспективі поголів’я, особливо великої рога-
тої худоби у приватних господарствах буде ско-
рочуватися. Збільшується забій худоби (січень
2017 – 104%, лютий – 100,4% до аналогічних
періодів минулого року) і скорочується вироб-
ництво молока (січень - 99,8%, лютий –
99,2%). Про промисловість не йдеться, а ціни
зростають на «все й уся». У попередньому ви-
пуску нашого часопису («Оплата послуг ЖКГ
на тлі злодійських апетитів» - «Український
Голос», №5, 2017) ми демонстрували динаміку
зростання заборгованості населення за комір-
не. І цей показник більш ніж симптоматичний,
що демонструє реальний стан соціально-еко-
номічної ситуації в країні.

Зазначимо також, що на цьому тлі зро-
стає число зареєстрованих безробітних. Так,
якщо у січні 2017 році було зареєстровано 429
тис. безробітних, то у лютому таких було вже
439 тис. 300 осіб.

Усе це свідчить про глибоку стагна-
цію національної економіки. Невеличкий ріст у
минулому році й очікуване зростання року те-
перішнього «з’їдають» суб’єктивні фактори:
витрати на війну та всеохоплююча корупція,
яка стала принциповим питанням національної
безпеки. Без вирішення останнього ніякі ре-
форми неможливі, як і надії на нормальне жит-
тя в нормальній країні, а відтак - і майбуття
Української Нації.

Олександр СТЕПАНІВ

Українська Нація.

Демографічна ситуація й
соціально-економічні

показники
gggg



новлению территориальной целостности
Украины, предусматривающий посте-
пенный отказ от экономической зависи-
мости от государства-агрессора, то
про-цесс делегитимизации власти будет
про- должаться нарастающими темпами,
пока не приведёт к полному хаосу и
махнов-щине. Уважают только ту власть,
которая работает в интересах народа и
выполня-ет свои обещания. Слабую,
погрязшую в противоречиях, власть не
уважает никто. Ей можно легко
манипулировать и ста-вить на колени
любому парасюку, кото-рый может
безнаказанно лгать, манипу- лировать в
своих личных интересах и в интересах
тех, кто заказывает ему его
постановочные спектакли. Доверие к
власти могут вернуть системные и реши-
тельные действия по очищению украин-
ского экономического и информацион-
ного пространства от оккупации госуда-
рством-агрессором. Начиная от закрытия
филиалов росийских государственных
банков Сбербанка и ВТБ и заканчивая
полной очисткой украинского информа-
ционного пространства от российской
пропаганды. Ну а пока этого не происхо-
дит, мы будем наблюдать как украинцев
и дальше провоцируют и сталкивают
лбами современные «попы-гапоны». П.
С. Продуманная, выверенная экономи-
ческая блокада, вплоть до полного раз-
рыва экономических отношений с госу-
дарством-агрессором, нужна нашей
стране, если она хочет оставаться силь-
ной и независимой от России.
Юрій КАСЬЯНОВ, волонтер, блогер
100 лет Украинской революции. Прошло
сто лет, а те же грабли - та же российс-
кая агрессия, те же бездари, слабаки,
слюнтяи, жлобы и проходимцы во влас-

ти. Да что там!.. - И народ - тот же.
Борислав БЕРЕЗА, народний депутат
України
У нас в ВР сейчас помпезно отмечают
100-летие украинского парламентариз-
ма. Все красиво, патриотично. Многие в
вишиванках. Произносятся пафосные
речи. Звучат слова о том, что как и сто
лет назад Украине грозит российская
орда. И вишенкой на торте декларирует-
ся, что необходимо всем объединиться
во имя выживания государства. Краси-
вые слова, правильные... Хреново, что
те, кто произносят эти слова не готовы
объединятся с теми, кто слушает. Каж-
дый сам за себя и все против всех. Два
украинца - три Гетьмана. Слова так и
остаются просто словами, а не становят-
ся руководством к действию. Так что
можно сказать, что мы отмечаем столе-
тие бега по грабельному полю. И бег
продолжается, потому что работу над
ошибками и выводы большинство таким
не сделали.
Ігор МОСІЙЧУК, народний депутат
України
Ігнорування керівництвом держави ряду
проблем, в тому числі і контрабанди та
баригування протягом трьох років, приз-
вели до тяжких наслідків. Страшна не
лише блокада, і зупинка металургійної
галузі, як основи оборонної промисло-
вості воюючої країни і сфери роботи мі-
льйонів людей, а й загальна дестабіліза-
ція і внутрішні чвари. Відбувається біль-
шовизація країни – так само як 100 років
тому знищувалась Українська народна
республіка, так зараз знищується укра-
їнська держава. Тодішні очільники, що у
внутрішніх чварах втратили держав-
ність, несуть не меншу відповідальність
за Голодомор і репресії, ніж червоні ка-

продовження на стор. 4

3Український ГГООЛЛООССПідтримай українську армію: зателефонуй «565»!

З З УСІХ УСЮД

Молочний ринок України перенаси-
ченим аж ніяк не назвеш, проте неймо-
вірна дорожнеча молочки зробила її ма-
лодоступною для нашого споживача.
Отож доводиться неабияк напружувати
мізки, аби подати свою продукцію на ри-
нок у такій упаковці, яка обов’язково ки-
нулася б покупцям у вічі.

Отож на Старокостянтинівсько-
му заводі у Хмельницькій області довго
думали, як подати покупцеві розфасоване
масло й, скажу відверто, вигадали неаби-
який креатив. На обгортці надрукували
величезну Спаську башню (найбільшу з
башень Кремля) з яскравою червоною
п’ятикутною зіркою на ній, а саму назву
масла написали кольором крові. І назва
ця, як говорять сучасні підлітки, «відпад-
на»: «Кремлівське».

Наші покупці реально «відпа-
ли»: лаялися, плювалися, викликали те-
лежурналістів, аби ті всій Україні проде-
монстрували продукцію старокостянти-

нівських «сепарів». Якщо креативники зі
Старокостянтинова прагнули прослави-
тися, то їхня мрія збулася: славу, хай і
дурну, вони здобули, уся Україна в зубах
їх носить.

До речі, на мою думку, тут ми
маємо справу не з антипатріотизмом, а з
елементарною жадібністю нинішніх
власників Старокостянтинівського моло-
козаводу. Раніше вони постачали масло в
Росію. Тепер російський ринок для на-
ших товаровиробників закритий, а обгор-
тки для масла зосталися. От наші бізнес-
юки вирішили: ну не пропадати ж добру.
І розфасували масло в ту упаковку. Та ро-
блячи це, забули блатне російське прис-
лів’я: «Жадность фраєра сгубіла». У да-
ному випадку, можливо, й не до кінця
згубила, але репутацію товаровиробни-
кові неабияк підпортила…

Ярослав БОРСУК, 
м. Підгайці Тернопільської області

Ну й креативчик!

резидент України своїм указом увів
рішення РНБО щодо припинення торгівлі з
окупованими територіями. Вітаємо найвищих
достойників нашої держави з цим мужнім і
важливим кроком! Це стало можливим завдяки
тиску громадськості та ініціативі ветеранів
АТО, які поклали край майже трирічній тор-
гівлі на крові наших Героїв із бандформуван-
нями на сході країни. Достатньо сказати, що за
блокаду торгівлі з бандитами висловилися 40
міських, 16 районних та 5 обласних рад. Ще 99
рад повинні були розглядати це питання на
найближчих сесіях, тому РНБО, щоби, як ка-
жуть, «не доводити до гріха» й пішло на цей
непопулярний для своїх «торгових партнерів»
крок. Перед цим у всій своїй антиукраїнській
подобі засвітився Льоня Кучма, у якого, як
відомо, українська ідея «не спрацювала», пе-
реймаючись бізнесом свого зятя на Росії. В іс-
териці бився і «російський ріббентроп» Серьо-
жа Лавров: «Блокада Данбаса, каторую устра-
івают прєдставітєлі націаналістічєскіх бата-
льйонов, нєпріємлема. Ми прізиваєм украінскоє
рукаводство прімєніть всє вазможнасті (???
– авт.), чтоби ету блокаду прєкратіть». Біль-
ше того. Цей покидьок ще меле язиком про мо-
раль. «Транспортная блокада протіворєчіт со-
вєсті і здравому смислу», - проливає кроко-
дилячу сльозу сучасний російський «ріббент-
роп». Про позицію теперішнього «апазіціон-
нага блоку», який гострослови вже давно ох-
рестили в «окупаційний», годі й говорити. Зро-
зуміло, що «прізив» кремлівських мракобісів і
місцевої «п’ятої колони» київською хунтою бу-
ло почуто, й розпочався розгон блокувальників
торгівлі на крові. Однак із суспільними наст-
роями не рахуватися було неможливо. Рішення
місцевих Рад і перші палаючі шини біля ад-
мінбудівель на заході країни витверезили торгі-
вельних мажорів у київських кабінетах…

Взагалі громадська ініціатива ветера-
нів АТО щодо блокади торгівлі з окупованими
анклавами показала феноменальне дворуш-
ництво й відверту зраду, неймовірний цинізм і
гендлювання національними інтересами. А
такої відвертої брехні «купно» із «собачими
будками» ми не бачили з часів бариги Януко-
вича та облудних «покращателів життя вже
сьогодні». Прекрасно висловився депутат Вер-
ховної Ради, кримчанин Андрій Сенченко що-

до переслідування блокадників: «Якщо б так,
як ганяються за колоною Парасюка зупиняли
колону Гіркіна, яка безперешкодно передис-
локувалася зі Слов’янська в Донецьк, то сьо-
годні в Донецьку була б українська, а не крем-
лівська влада». Інший депутат Георгій Логвин-
ський запитує: «Торгові відносини з окупанта-
ми? Так давайте розберемося: ми торгуємо чи
воюємо? Візьмемо, наприклад, блокаду Кри-
му… ми постачаємо бетон, пісок і т.п., фак-
тично допомагаючи окупантам будувати
«керченський міст». І таких прикладів держав-
ної зради безліч!

На сторінках нашого часопису ми не-
одноразово наголошували, що «бізнесмени» в
київських кабінетах протягом усіх років так
званої «війни» безкоштовно й у повному об-
сягзі для потреб бандформувань постачали й
постачають природний газ, електроенергію
й питну воду на окуповані анклави! Нижче
розміщена агітка бандитів, у якій вони вихва-
ляються, що «наші гражданє» за електроенер-
гію сплачують у чотири рази менше, ніж доб-
ропорядні українці! Зазначимо, що ціна на
електроенергію в окупованих анклавах складає
36 коп. за кВт/год.! Порівняйте з тією ціною,
яку сплачуємо ми з вами в кишені олігархів з 1
березня поточного року! Причому навіть ці
платежі йдуть у кишеню лідерів бандформу-
вань (чи діляться з київськими державними
злодіями - непринципово)! Допоки? Допоки
кожен українець, що віддає останнє східному
фронту й перемозі над московським наїзником,
буде терпіти таку брутальну зневагу над собою
та національними інтересами своєї країни?
Коли, нарешті, розпочнеться справжня блокада
окупованих анклавів? Може, українським пат-
ріотам треба розпочати зривати лінії електро-
мереж, як це було в Криму, щоби закликати
київських злодюг до порядку?

Звичайно, не все можна «відрізати»
водночас з огляду на потребу критичного ім-
порту. Але потрібна цілеспрямована державна
політика обмеження будь-яких зв’язків з агре-
сивною Росією, яка проводить системну полі-
тику руйнування української державності та
фізичне винищення нас, українців. Саме цього
ми й не бачимо, а лише - напівзаходи на тлі
незрозумілої політики…  

Артур ГУБАР

Коли розпочнеться
справжня блокада

окупованих анклавів?

oooo
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ти, які їх здійснювали. Так само і ми за-
раз будемо нести відповідальність перед
нащадками, якщо заради майбутнього не
об’єднаємось в питаннях національної
безпеки і оборони. Якщо не зупинимо
політиканство – це буде кінець.
Сергій ВИСОЦЬКИЙ, народний
депутат України
Зрадили зраду! Решение СНБО - лучшее
доказательство того, что никакой поли-
цейского государства в Украине нет, как
бы не кричали реваншисты и примкнув-
шие к ним популисты. Почувствовав что
политический конфликт и раскол обще-
ства нарастает СНБО отреагировал еди-
нственно возможным образом - принят
решение о прекращении оборота с
«лднр». На подходе - санкции в отноше-
нии российских банков. Это решение
нужно было принять раньше. Но, спо-
собность реагировать на кризисы поли-
тическими методами - это и есть приз-
нак демократического государства.
Юрій БУТУСОВ, незалежний
журналіст, військовий експерт, блогер,
редактор порталу Цензор.нет
Нельзя прекращать блокаду - блокаду
надо поддерживать, расширять, не сво-
рачивать, надеюсь, это оружие начнут
использовать все политические партии.
На повестке дня - необходима блокада
Приднестровья - причем полная. Также
нужна блокада незаконных янтарных
приисков в Ровенской и Житомирской
областях - гарантирую, там будет ничуть
не меньший резонанс. Блокада границы,
чтобы пресечь контрабанду, которая
идет со всех сторон, блокада Одесского
порта как средство остановить «серій»
импорт - на границе резонанс может
быть даже большим, мне кажется. Блока-
да незаконной вырубки леса, незаконной
охоты, незаконной добычи песка. Неза-
конного вывоза мусора. Блокада тяже-
лых фур, которые разрушают дороги без
контроля веса. Блокада таких чисто кор-
рупционных структур как «Укрспирт», и
много чего еще. Государство - это поря-
док и разумные ограничения. Еще очень
многое нам всем вместе надо блокиро-
вать, ограничивать, устанавливать, что-
бы построить независимое государство.
Очень много.
Андрій ЛЕВУС, народний депутат
України
«Санкції» проти росбанків - м'яке та по-
ловинчасте рішення. Президент ввів в
дію рішення РНБО «Про застосування
персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санк-
цій)" щодо низки юридичних осіб. Під
санкції строком на рік потрапили росій-
ські банки, власником яких є безпосе-
редньо держава-агресор. Це «Сбербанк»,
ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний
комерційний промислово-інвестиційний
банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ
БАНК». Рішення Президента та РНБО,
нажаль, не вирішує всього спектру
проблем, які провокує наявність в

Україні російського бізнесу загалом і ро-
сійських банків зокрема. Приємно, що
нарешті на третьому році відкритого
протистояння із РФ в керівництва держа-
ви з’явилось розуміння необхідності еко-
номічної деокупації України від російсь-
кого капіталу. Проте ведені санкції проти
російських банків вважаю занадто м’я-
кими – російські банки продовжують
працювати в Україні, не всі російські фі-
нансові установи потрапили під санкції.
Проблема знову відкладається в довгий
ящик, а російський бізнес продовжує се-
бе вільно почувати в економічному прос-
торі України. Потрібна конфіскація в ра-
хунок завданих росіянами збитків під
час агресії! І тим більше, таке «м’яке»
рішення важко зрозуміти, враховуючи
особливу активність НБУ, який проявляв
протягом останніх років рішучість в за-
чистці банківського сектору України –
закрито близько 90 банків, націоналізо-
вано «Приватбанк». І на цьому фоні така
лояльність до «Сбербанку» та його ро-
сійських «братів» Не важко спрогнозува-
ти, що продовження діяльності російсь-
ких банків в Україні лише провокувати-
ме посилення виступів громадян. І владі
загалом, та Президенту, РНБО і НБУ зо-
крема, краще прийняти цивілізоване рі-
шення ніж спричинити конфлікт всере-
дині країни. Досвід із блокадою показав
– будь які половинчасті рішення не вирі-
шують проблему, а лише посилюють її.
Більше року тому я разом з іншими пат-
ріотичними парламентарями реєстрував
законопроект щодо природних монопо-
лій, згідно якого російські олігархи не
могли б володіти надважливими україн-
ськими підприємствами, такими як обл-
енерго, наприклад. Цей законопроект
більше року не виноситься на голосу-
вання в сесійну залу. Ми зіштовхнулися
з протидією з боку проросійських полі-
тичних сил та їх агентів у владі. Але
впевнений «Вільні люди» досягнуть сво-
го, як це було з Кєсаєвим російським
олігархом - ФСБшником. Ми змусили
владу застосувати санкції проти нього.
Восени минулого року ми зареєстрували
проект постанови звернення до РНБОУ з
вимогою внести в санкційний список
багатьох російських олігархів, які ведуть
бізнес в Україні та є власниками наших
підприємств, а також російських компа-
ній, які продовжують свою діяльність в
Україні. Серед них не тільки банківські
установи. Наступного тижня ініціювати-
му прийняття Радою санкційного списку,
до якого будуть входити не лише фінан-
сові установи держави-агресора, а й кон-
кретні російські олігархи, які причетні
до війни на сході України. Чекаю, що всі
народні депутати, які публічно заявля-
ють про заборону російського бізнесу в
Україні, доведуть свій патріотизм ділом і
проголосують «за».
Денис КАЗАНСЬКИЙ, незалежний
журналіст, «Український тиждень»
Спикеры правящей партии и их сторон-
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продовження на стор. 5

е на початку лютневої революції в тоді-
шній столиці Російської імперії – Петрограді се-
ред численних демонстрацій місцевого гарнізону
замайоріли українські прапори. Незабаром укра-
їнські демонстрації в Києві, Катеринославі, Жи-
томирі, Полтаві й у Харкові показали глибинні
сили правічного українського духу, який, незва-
жаючи на репресії царату та винищення навіть
рідної мови, жеврів серед українства. І «серце
приспане, студене», як писав поет, «почуло сурми
бойові». Організовується Українська Центральна
Рада як повноважне законодавче представництво
Української Нації, проводиться українізація вій-
ськових частин і створюються перші формування
відроджуваного Українського війська. Загальне
піднесення, святочні настрої панували тоді серед
українства. Українські соціалісти (а ця партійна
приналежність була надзвичайно популярною се-
ред простого люду!) мали надію на порозуміння
з соціалістами Росії про мир і цивілізоване
співіснування…

Як тодішні настрої зрозумілі нам тепер!
Пригадайте, які безхмарні надії панували в Укра-
їні на початку дев’яностих років минулого століт-
тя, коли ми знову повернули собі Незалежність!

Сьогодні варто порівняти й проаналі-
зувати політику Української Центральної Ради у
основних сферах громадського, економічного й
політичного життя, щоби унеможливити помилки
в майбутнє. Володимир Винниченко писав, що
«українську історію неможливо читати без бро-
му». І тому, щоби й надалі не читати її «без бро-
му», потрібен саме такий глибинний аналіз, який
ми пропонуємо читачеві без претензій на істину
в останній інстанції (продовження розгляду заз-
начених нижче тез у наступних випусках нашого
часопису). 

Економічна політика. Діяльність Ук-
раїнської Центральної Ради була зосереджена,
головним чином, на вирішенні національного пи-
тання, досягненні автономії України. Цим можна
пояснити певну другорядність економічних пи-
тань над державним і партійним будівництвом.
Це можна зрозуміти, але не виправдати. Су-
часні історики одностайні в тому, що партії, які
входили до Центральної Ради, певний час цілком
свідомо ухилялися від обговорення гострих со-
ціально-економічних питань, підхід до яких у них
значно різнився. Це із часом послаблювало вплив
Центральної Ради на широкі верстви українсь-
кого населення, яке, підтримуючи гасла націо-
нального визволення, чекало від революції поліп-
шення свого матеріального становища, аграрної

реформи, вирішення інших соціально-економіч-
них проблем. Серед економічних пріоритетів,
проголошених пізніше Українською Централь-
ною Радою, були: націоналізація найважливіших
галузей торгівлі, установлення монополії держа-
ви на зовнішню торгівлю, контроль держави над
банківськими установами, розробка аграрної ре-
форми, проголошення необхідності вжити термі-
нових заходів щодо ліквідації безробіття, матері-
ального забезпечення інвалідів, сиріт, людей по-
хилого віку й усіх, хто потерпів від війни.

Однак Центральна Рада поступово від-
мовилася від негайного вирішення аграрного пи-
тання так принципового для України. Наприклад,
10 листопада 1917 року на нараді представників
поміщицьких організацій, київських цукрозавод-
чиків і банкірів голова Генерального секретаріату
УНР Володимир Винниченко заспокоїв землев-
ласників, заявивши, що питання про землю буде
вирішене на українських Установчих зборах. Че-
рез кілька днів спеціальним роз'ясненням Україн-
ської Центральної Ради з аграрного питання забо-
ронялося «свавільне захоплення земель та іншої
власності». Селянські виступи проти поміщиків
наказано придушувати силою зброї. Було оголо-
шено, що в землевласників, які мають менше 40
десятин, землі взагалі не відбиратимуть. Не під-
лягали розподілу також площі під виноградни-
ками, хмелем тощо. У той час, коли більшовики
«на всю» агітували про «зємлю крєстьянам», ук-
раїнська влада застосовувала силу задля збере-
ження статків пануючих верств. І це при тому, що

100 років Української
національної революції.

Помилки минулого крізь
призму сучасності

yyyy

Секретаріат Української Центральної Ради

Михайло Грушевський
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в переважній більшості жодних симпатій ці вер-
стви, які головно були представлені не україн-
цями, як до Української Нації, так і до її законної
влади не виявляли.

Невдалою виявилася й політика укра-
їнської влади у фінансовій та промисловій сфе-
рах. Брак коштів був катастрофічний, «...а чіпну-
ти банки, де лежали потрібні для краю гроші, ми
ніяк не могли», - писав пізніше В. Винниченко. Не
був встановлений державний контроль над про-
мисловістю. Робітники не зрозуміли його суті, а
підприємці зустріли вороже. На промислових під-
приємствах України зростало безробіття. Тільки
в Києві в листопаді-грудні 1917 року налічува-
лося до 10 тисяч безробітних. Вони вимагали від
української влади виведення з підприємств війсь-
ковополонених, які там працювали. Генеральне
секретарство праці розв'язало це питання своє-
рідно: було прийнято постанову вислати з Києва
всіх неукраїнців. І подібних помилок, які межу-
ють зі звичайною дурістю – безліч. Помилки Ук-
раїнської Центральної Ради у сфері державотво-
рення, непослідовність у вирішенні соціально-
економічних питань викликали розчарування на-
родних мас, і в підсумку це відкрило шлях для бі-
льшовизації України.

Багато в чому історія повторюється. На-
дії української еліти на «захід», «інвестиції» і т.д.
і т. п. на тлі тотальної олігархізації України самим
негативним чином відбиваються на економіці й
соціальній сфері. І допоки «запас міцності» існу-
вав, ця хибна політика була не такою вражаючою.
Теперішня співпраця з Міжнародним валютним
фондом (фактично утаємничена!) зі збільшенням
пенсійного віку, розпродажем орних земель, зни-
щенням соціальної інфраструктури на тлі всео-
хоплюючої корупції здатна «поставити хрест» на
існуванні Української Державності, як це було у
1917-1921 роках. Про хиби сучасної економічної
політики й військового будівництва я неоднора-
зово виступав на сторінках «Українського Голо-
су» та інших видань. Однак закритість урядової
політики, як це було й за часів Центральної Ради,
унеможливлює правдивий діалог із суспільством,
а відтак стимулює чвари й роз’єднаність, які мно-
жать помилки й зневіру. У нас сьогодні є фено-
менальна особливість так званого «державного
будівництва», якої не знала доба Центральної Ра-
ди та Української Народної Республіки. Це – ко-
рупція. Важко навіть уявити, що Михайлу Гру-
шевському в будинок Центральної Ради на тепе-
рішній Володимирській вулиці у Києві «зано-
сять» баули з готівкою або переводять гроші на
його персональні рахунки в офшорах! Так само
важко уявити, що гайдамаки зі Слобідського Ко-
ша Симона Петлюри збирають «мзду» на в тепе-
рішньому розумінні «блокпостах». Тоді не існу-
вало «такс» за вирішення питань, а тодішня укра-
їнська національно еліта не переймалася наявні-
стю подвійного громадянства. Так що «маємо те,
що маємо» і повинні зробити належні висновки. 

Українська мова та культура. Україн-
ська Центральна Рада розпочала скасування забо-
рон щодо української мови й культури, опікува-
лася розвитком української преси, створенням
видавництв, які випускали художню й навчальну
літературу українською мовою, відкриттям пер-

шої української гімназії, створенням конституції
УНР, у якій ішлося про громадянські права. Як
подібна політика контрастує з непослідовною й
неоднозначною мовно-культурною політикою,
яку проводили донедавна всі уряди й президенти
України. Про Кучму і Януковича годі й говорити.
Але що заважало тому ж Ющенку розпочати кар-
динальні зміни в мовно-культурному питанні? І
лише сьогодні ми бачимо реальні кроки з повер-
нення українській мові належних їй прав. Це й
квотування українських пісень на радіо, і ухвале-
ний у першому читанні закон про квотування ук-
раїнської мови на телебаченні, врешті-решт, кро-
ки по скасування облудного «мовного закону»
Ківалова-Колєсніченка, який унеможливлює іс-
нування української мови як державної. Порів-
нюючи мовно-культурну політику Української
Центральної Ради й теперішнього часу, можна з
усією відповідальністю стверджувати, що лише
після двадцяти п’яти років Незалежності укра-
їнській мові повертаються належні права! Але
скільки змарновано часу у хохляцькій ницості
«нє абідіть Расію» і т.п. І теперішня втрата Криму
та частини Донеччини й Луганщини не в останню
чергу пов’язані з непослідовною мовно-культур-
ною політикою, втратою контролю над інформа-
ційним простором та «багатофлюгерною» політи-
кою українських президентів.

Релігійне питання. Священик Володи-
мир Корсуновський, який зустрівся з Михайлом
Грушевським щодо утворення автокефальної Ук-
раїнської Церкви, почув відповідь у тому ро-
зумінні, що він (Грушевський – авт.) «соціаліст і
ніякої Церкви не визнає». Подібну хибну позицію
тільки в більш гіпертрофованій формі, поділяв і
Володимир Винниченко. На зауваження Корсу-
новського, що «Церква серед простого люду має
великий вплив», Грушевський лише «руками й
ногами відпедекувався». І лише Симон Петлюра,
який закінчив кілька курсів Полтавської духовної
семінарії й був виключений із неї за українські
акції, чудово розумів виключне значення Націо-
нальної Церкви для формування світоглядно-
духовних засад Української Нації. На превеликий
жаль, хибну позицію щодо утворення єдиної По-
місної православної Церкви в Україні протягом
усіх років Незалежності займали усі національні
лідери. Незважаючи на зовнішні зміни у став-
ленні до помісної Української Церкви, сутність
хибної державної політики залишається незмін-
ною. Більше того. У проектах створення капе-
ланської служби у Збройних силах України
агентурі московської «церкви» (а фактично,
переодягненим працівникам російських спец-
служб в особі ГРУ та ФСБ) надані права на
рівні з правдивими Українськими Церквами!
Тепер офіцери російських спецслужб, перео-
дягнені у церковні сутани, можуть вільно пові-

ники пишут, что бенефициаром блокады
является Коломойский, поскольку хочет
заменить уголь из ОРДЛО своим мазу-
том из Кременчуга. Возможно, это прав-
да. Я только не понял, почему Украина
должна отдавать предпочтение углю Ах-
метова (или уже не Ахметова, а Захар-
ченко и Плотницкого?) перед мазутом
Коломойского? Кто-то может объяснить?
Тарас ПАСТУХ, народний депутат
України
(про безчинства поліції проти блокадни-
ків) Готуйте нові грамоти та ордени, па-
не Аваков! Сьогодні ваші «пси» просили
дозволу стріляти на ураження людей без
зброї – серед яких ветерани війни та ді-
ючі військовослужбовці. Історія з Кри-
мом та зеленими чоловічками повторю-
ється один в один. Тільки тепер під ними
замасковані діючі працівники так званої
поліції та Нацгвардії. Усе це дійство від-
булось на в’їзді у Костянтинівку, де в.о.
начальника Костянтинівського відділу
поліції затримав нашу колону на блок-
пості і дав наказ нікого не пропускати та
застосувати зброю. Спочатку зброю нас-
тавили на людей, а потім почали стріля-
ти над нашими головами у повітря. Один
з «правоохоронців» просив дати дозвіл
на ураження. Мабуть, він найбільше хо-
че отримати орден. Ну або якесь підви-
щення, як Аброськін. А чому нас не про-
пускали? Бо прописка не та. З тернопіль-
ською чи львівською лише на війну під
кулі пускають. А тут – стріляти готові.
Семен СЕМЕНЧЕНКО, народний
депутат України
Редут «Запоріжжя» у Бахмуті. «Маргіна-
ли», які «навіть собачої будки у житті не
побудували» моляться. За спасіння душі
тих, хто прагнучи побудувати собі «со-
бачу будку» повище і пороскошнее зра-
дили Україну і переступили всі законі. І
Божі і людські. Все буде добре...
Володимир ПАРАСЮК, народний
депутат України
По всіх ЗМІ обговорють те, що я «по-
бив» 7 поліцейських і що будуть знімати
з мене недоторканість! Ну, по-перше:
знімайте на здоров'я! По-друге: цікаво як
би ви поводились, коли здоровий бугай
піднімає на твою сестру руку або наво-
дить на твого 53-річного батька автомат.
І якщо розглядати в загальному цю тему,
то правоохоронці перші спровокували
конфлікт. Але що найбільше дивує. Таке
відчуття, що я вмер, але сам про це ще
не знаю. Якщо вже обговорюються мої
вчинки, то можна до мене подзвонити за
коментарем! Бо виходить якось дивно.
Парасюк то зробив, Парасюк сьо зробив,
а запитати Парасюка як було насправді,
бо він там був, то ніхто не має бажання.
P.s. Знаєте, мені колись 112 дзвонив по
20 раз на день за коментарем і мінімум
раз в тиждень запрошував на ефір. Тепер
тиша. Все, об'єктивність закінчилась?
Дуже шкода, що ви не зробили висновків
після Майдану.
Ярослав МАРКЕВИЧ, народний депу-
тат України
Президент Петро Порошенко согласил-
ся, что торговая блокада с оккупирован-
ными территориями НЕОБХОДИМА.

Осталось спросить: ЗАЧЕМ тогда было
силой разгонять протестующих против
торговли с оккупированными террито-
риями, доводить до драк?! Зачем стре-
лять, и тем самым максимально подни-
мать градус кипения в обществе? Поче-
му было просто не согласиться с про-
тестующими и даже просто НЕ доводить
до блокады? Ответ прост: наш прези-
дент не хочет переговоров. Очень жаль...
Три года войны, протесты, законопро-
екты и наконец блокада вот сколько
нужно для того что бы только начать
процесс формирования политики отно-
шений с оккупированными территория-
ми. ТРИ ГОДА…
Олена СОТНИК, народний депутат
України
Очевидно, що торговельна блокада від-
крила не всі таємні домовленості між
владою та ОРДЛО. Сьогодні у Раді при-
відкрили скриньку Пандори. Комітеті
ВРУ із забезпечення правохоронної дія-
льності було проголосовано та рекомен-
довано прийняти депутатам законопро-
ект №5610, яким виносять зміни в КПК
(кримінальний процесуальний кодекс).
Ключовою загрозою для суспільства є
положення законопроекту щодо можли-
вісті укладення угоди зі слідством для
терористів! Це матиме наслідком приз-
начення таким особам значно меншого
покарання. Тобто, таким чином лобію-
ються інтереси терористів. За такою ло-
гікою прокуратури, максимум, хто може
за страждання наших людей на окупова-
них територіях понести реальну кримі-
нальну відповідальність буде Плотниць-
кий та Захарченко... Якщо РФ їх не при-
бере раніше.
Дмитро ТИМЧУК, керівник Центру
військово-політичних досліджень
Р.Ахметов весьма творчески подошел к
сотрудничеству с «русским миром». Три
года спустя «русский мир» не менее тво-
рчески подошел к приближению очеред-
ной годовщины этой теплой дружбы. 15
мая 2014 г: «Метинвест», основным ак-
ционером которого является СКМ Рина-
та Ахметова, подписал с так называемой
«ДНР» меморандум о порядке и безо-
пасности. 15 марта 2017 г: Группа СКМ
заявила о полной утрате контроля над
всеми активами, расположенными на
временно неконтролируемых террито-
риях в Донецкой и Луганской областях.
Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ, політолог
Нам розповідали, що Блокада шкідлива,
бо ахметівські підприємства на окупова-
них територіях зареєстровані у нас і пла-
тять великі гроші до державного бюд-
жету. Експерти називали якісь неймовір-
ні цифри. Знаєте, скільки насправді
сплатили до бюджету ВСІ підприємства
з окупованих територій у 2016 році? Не
падайте! 1,7 млрд. гривень. Я погано
знаю арифметику, але, здається, це десь
60 млн. доларів. Посадіть 17 насірових і
вони стільки ж заплатять заставних кош-
тів. Електроенергії на окуповані тери-
торії й на ці підприємства, ми поставили
за цей час на суму в десятки разів біль-
шу, яку нам не сплатили. Блокада не ли-
ше не буде збитковою для бюджету, але
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значно зменшить збитки. Торгівля на
крові є збитковою для української дер-
жави й приносить вигоду лише
Ахметову, Кононенку, вищим державним
чиновникам України та сепаратистам.
Михайло СААКАШВІЛІ, Президент
Грузії
Поки перший заступник голови СБУ
Демчина цікавився, звідки у Юлії Мару-
шевської 500 гривень, НАБУ йому
(Демчині) вирішило поставити запитан-
ня, звідки він, все життя пропрацювавши
на держслужбі, взяв багатомільйонне (у
доларах) майно. Щоб ви розуміли Дем-
чина - смотрящий від АП за всіма пра-
воохоронними органами, сторожовий
пес корупційних потоків оточення пре-
зидента, якому за це побудували кілька
розкішних багатоповерхових будок.
* * *
До сих пір в судах розглядається позов
Насірова проти мене щодо захисту його
честі і гідності за те, що я обізвав його
злодієм. Він вимагає від мене мільйон
гривень, прямо як Паніковський.
Юрій КАСЬЯНОВ, волонтер, блогер
Супруга Насирова внесла за мужа залог
в 100 млн грн. Не всякая жена способна
на такую щедрость ради любимого. Жё-
ны декабристов нервно курят в сторон-
ке... А теперь представьте, что у вас дома
в старом платяном шкафу на аварийном
балконе пылятся 100 млн гривен. Пойдё-
те вы с таким золотым запасом на госу-
дарственную службу?.. На зарплату в
5-15-25 тысяч гривен - налоги соби-
рать?.. Насиров не только чрезвычайно
счастливый в личной жизни человек, но
и великий альтруист.
Кирило САЗОНОВ, політолог, експерт
В Ровенской области очередное столк-
новение полиции с «бурштыновой бри-
гадой». Свои законы, свои правила, своя
власть. Такое ощущение, что рано или
поздно туда придется вводить Нацгвар-
дию для восстановления государствен-
ной власти... А если Донбасс получит
свой особый статус, бурштыновые реги-
оны станут следующими.
Андрій ЛОЗОВИЙ, народний депутат
України
Тюрма нічому не навчила чинного Гене-
рального Прокурора Юрія Луценка. Бо
він робить так само, як ті, хто свого часу
його посадив? Що нині відбувається?
Регіоналівські недобитки реваншують
через те, що отримали Луценка індуль-
генцію за свої злочини. Взамін депутати
з Опоблоку голосують за ініційовані
Генпрокурором драконівські зміни до
кримінально-процесуального кодексу.
Леонід ЄМЕЦЬ, народний депутат
України
Конституція забороняє нам позбавляти
українського громадянства у випадку
набуття іншого громадянства. Але звіль-
няти таких «двоєженців» з державної

служби не дозволяє лише відсутність
законодавства. Відповідний законо-
проект вже зареєстрований. Досить ро-
бити вигляд, що такої проблеми не
іс-нує!.. Тут виникає питання, а чому б і
ні? Нехай, хоч три громадянства, аби
люди-на хороша була. Народ, нагадую
що гро-мадянство це не лише паспорт і
права, це ще й обов'язки. В тому числі
захища-ти національні інтереси
іноземної дер-жави. Інакше держзрада.
А ще військове зобов'язання. Коротше
така особа має постійний конфлікт
інтересів. І на дер-жавній службі, є
відверто небезпечною для держави.
Олексій РЯБЧИН, народний депутат
України
Продовжується засідання апеляційного
суду щодо незаконності встановлення
регулятором тарифу на вугілля «Роттер-
дам плюс». Наразі почались дебати сто-
рін. На жаль відчуваю, що буде все за
тим же самим сценарієм, як і в тарифно-
му позові Тимошенко до НКРЕКП. Поки
влада не зміниться, ситуація з тарифами
не буде врегульована.
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ,
політтехнолог, блогер
«Президент России Владимир Путин не
сумел прочитать собственные записи в
блокноте, объяснив это плохим почер-
ком». Очеловечение образа. Ближе к на-
роду. Надо понравиться быдлу своим
неумением писать...
Володимир ЦИБУЛЬКО, політолог,
блогер
Коли неперевірену інформацію про збит-
тя сирійською ППО ізраїльського бом-
бардувальника починають постити без-
мозглі українські ресурси, зразу ж зак-
радається підозра у промосковському
характері цих ресурсів... Але краще за-
постити інформацію з більш надійних
джерел. «По завершению боевого задан-
ия и на обратном пути израильские са-
молеты были обстреляны сирийскими
системами ПВО - по всей видимости,
SA-5. Ими оснащены комплексы S-200.
Тогда сработала израильская система
противоракетной защиты, и ракета
«Хец-2» сбила одну из сирийских ракет.
В армейской пресс-службе сообщили,
что ни на каком из этапов операции не
было серьезного риска для израильских
пилотов. Однако сирийские ракеты сле-
довали за бомбардировщиками на тер-
риторию Израиля. Тогда-то и было при-
нято решение их ликвидировать, чтобы
не создавать риска для жизни рядовых
израильтян». Це 9-й Канал ТВ з Ізраїлю.
Дмитро РІЗНИЧЕНКО, голова органі-
зації «Новий вогонь»
Ситуація проста, мов копійка. Якщо від-
крита російська агентура жере з нашого
бюджету мільйони гривень, призначені
для українських ветеранів, а українська
влада при цьому ЗА ТРИ РОКИ ВІЙНИ

З З УСІХ УСЮД домляти проросійським холуям на східному
фронті про переміщення й склад українських
бойових частин, влаштовувати диверсії та вер-
бувати українських військовослужбовців. По-
дібних фактів державної зради годі й шукати.
Нагадаємо, що 1 січня 1919 року Директорія УНР
ухвалила Закон про автокефалію Української
Церкви, яким поклала край існуванню московсь-
ких попів! Як цієї рішучості й правдивого розу-
міння духовних потреб Нації не вистачає нашій
зрадливій і продажній «еліті»!

Символи й ідеологічне виховання.
Треба віддати належне тодішнім лідерам Центра-
льної Ради, а пізніше УНР за глибинне розуміння
значення національної історії, символів для наці-
онально-патріотичного та ідеологічного вихован-
ня Нації та особливо вояків Українського війська.
Український військовий клуб ім. Гетьмана Павла
Полуботка, Українська військово-патріотична мо-
лодіжна організація «Одеська Січ», Український
козачий полк ім. Гетьмана Богдана Хмельниць-
кого, Український полк ім. Гетьмана Петра Доро-
шенка в Сімферополі, Галицько-Буковинський
курінь Січових Стрільців, Гайдамацький кіш
Слобідської України. Це перші військові форму-
вання відродженого українського війська доби
Центральної Ради та УНР. Зазначимо, що протя-
гом національно-визвольних змагань 1917-1921
років усі українські військові формування носили
назви та імена, пов’язані з українською історією
та мілітарними традиціями. На превеликий жаль,
у Збройних силах України за всі роки Неза-
лежності не існувало й не існує жодної війсь-
кової частини, яка б носила назву, пов’язану з
Україною, її мілітарними традиціями й куль-
турою. Натомість з подачі російських спецслужб
та агентури ГРУ у складі ЗСУ наші військові
частини у своїй історії «пишаються» каральними
операціями в Угорщині, Чехословаччині. Знайш-
ли згадки про все, окрім українських мілітарних
традицій. Навіть вищий навчальний заклад ЗСУ
носить ім’я сталінського карателя й вбивці Чер-
няховського, вже давно проклятого на польській
землі. В Україні не знайшлося навіть жодної
військової частини, яка б носила ім’я Гетьмана
Богдана Хмельницького! А що вже говорити про
Івана Мазепу, козацьких полковників, кошових
Запорізької Січі, Героїв УНР та ОУН-УПА! Табу
на ці імена «свято чтят» утриманці російських
спецслужб на відповідальних посадах у ЗСУ. Тут
порівняння з добою УНР зайві, бо немає з чим
порівнювати. 

Висновки. Потрібне глибинне осмис-
лення наших помилок того трагічного часу, вра-
хування сучасних реалій і особливостей сього-
дення. Саме такий підхід має бути визначальним,
як для національної еліти, так і для всього укра-
їнського суспільства. Натомість, на превеликий
жаль, сьогодні акцент робиться на «святкуван-
нях» і «парадах». Виходить, історія нічому не

навчила нашу еліту (а чи є вона у нас взагалі?), і
повторення помилок минулого стало ознакою
доби… Однак є суттєві відмінності, які дають на-
дію. В українського суспільства, на відміну від
часів національно-визвольних змагань 1917-1921
років, сформувався певний імунітет щодо вик-
лючності національних лідерів і їхніх дій. Сліпої
віри, як це було до Михайла Грушевського та
Володимира Винниченка, вже ніколи не буде. І це
добре. На заміну розваленій у 2014 році армії
Українська Нація сформувала перші добровольчі
батальйони, які виявилися визначальними у про-
тистоянні з російською агресією на сході країни.
Крім того, запаси звичайних видів озброєнь, які
ми успадкували з радянських часів (особливо
стрілецьких), є феноменальними. За всіма соціо-
логічними опитуваннями, мінімум 62% наших
співгромадян готові зі зброєю в руках готові за-
хищати Незалежність своєї держави! За часів
Незалежності (на противагу 1917-1921 рокам)
вирослі цілі покоління, які не уявляють свого
майбуття без власної Держави. Усе це робить по-
туги Росії щодо можливостей зовнішньої агресії
до нашої країни мінімальними. Крім того, зміни-
лася й міжнародна ситуація. В обличчі США, Ве-
ликобританії, Польщі та країн Прибалтики ми ма-
ємо надійних союзників.

Однак без надійного економічного підґ-
рунтя та духовної основи в особі єдиної Помісної
Православної Церкви в Україні поступ нашої На-
ції буде завжди на непевному шляху. Це потрібно
не тільки усвідомлювати. Це має бути програм-
ною позицією для дій…

Валентин СОКОЛОВСЬКИЙ,
Гетьман ГС «Об’єднане козацтво України», 

заслужений економіст України
Р.S. Роз’єднаність, гіпертрофовані амбіції лідерів
та містечкова отаманщина стали визначальними у
загибелі Української народної республіки. Пет-
люра прийшов до влади, коли шанси вибороти
українську державність були вже фактично втра-
чені… Багато українських лідерів вже в еміграції
усвідомили хибність своєї діяльності. Так, леген-
дарний командир Корпусу січових стрільців Єв-
ген Коновалець вже на міграції писав: «якби я
знав, був би ніколи не пішов на повстання (проти
гетьмана Павла Скоропадського – авт.), помилки
цієї вже не поправиш, але треба постаратись її
більше ніколи не робити». У той же час Володи-
мир Винниченко на чужині став рупором більшо-
вицьких сил, поливаючи брудом діячів українсь-
кої еміграції. Один із його пасквілів був знайде-
ний в архіві італійської комуністичної газети
«Аванте» лише на початку дев’яностих років ми-
нулого століття. Чи вистачить у теперішніх на-
ших лідерів переступити через власні амбіції, а
головно, інтереси власних кишень, щоби не пов-
торити помилок минулого?

(продовження теми - в наступних випусках
нашого часопису)

прод., поч. на стор. 5

продовження на стор. 7
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равень 1951 року. «Цілком таємно.
Обласним Управлінням Державної безпеки.
«Ці малюнки підкидають до посольств, деле-
гатам сесії Генеральної асамблеї ООН. Задум
провокаторів – переконати громадську думку
Заходу, що на Україні немовби йде масова
збройна боротьба проти радянської влади.
Ваше завдання розшукати автора малюнків і
припинити його антирадянську діяль-
ність…». Пізніше виявилося: новий режим,
що встановився на Волині у вересні 39-го ро-
ку, вже розшукував автора згаданих малюнків
Ніла Хасевича, означеного українським бур-
жуазним націоналістом і ворогом державної
влади…

Ніл Хасевич народився в селі Дюк-
син на Рівненщині. Друзі згадували, як у Вар-
шавській академії красних мистецтв з'явився
юнак невеликого зросту, дуже бідно вдягне-
ний. У руці в нього – палиця, бо замість лівої
ноги був у нього примітивно зроблений про-
тез… Хасевич не тільки вчився, але й активно
опікувався громадською роботою: він – один з
засновників мистецького гуртка «Спокій», ді-
яльності якого сприяв митрополит Шептиць-
кий, письменник Юрій Липа, сенатор від Во-
лині – Степан Скрипник (майбутній Патріарх
Мстислав). За портрети Святого Володимира
й гетьмана Мазепи молодий митець отримує
почесну нагороду «Ватикан». Мистецтвознав-
ці ставили ім’я Ніла Хасевича поряд з ім’ям
славетного Юрія Нарбута. Роботи молодого
художника експонуються у Львові, Варшаві,
Берліні, Празі… а в тридцять шостому році у
Чикаго й Лос-Анджелесі.

Хасевич був серед тих, хто вірив –
після падіння більшовизму почнеться відрод-
ження України… Він бачив страшний червень
41-го року. В 42-му році він виставив в окупо-
ваному Львові глибоко драматичну картину
«Спіть хлопці, спіть…» - на мотив відомої
повстанської пісні… Художник став повстан-
цем, прибравши псевдо Бей-Зот. За ним полю-
вали не стільки як за бійцем УПА, скільки за
художником…

У той час, коли схрон Бей-Зота вже
оточувало військо Держбезпеки, в американ-

ському видавництві «Пролог» вийшла книга
«Графіка в бункерах УПА». Створена бойо-
вими побратимами Хасевича, вона донесла до
нас останні його праці – «Проекти Хреста бо-
йових заслуг та медалей УПА», виготовлених
Бей-Зотом та його учнем «Свиридом»…

Тоді в 51-му, Ніл Хасевич писав:
«Державна безпека вже знає, хто криється
за псевдо «Бей-Зот», а мої земляки-селяни не
знають… Я хочу, щоб знали вони… і знав увесь
світ. У моєму житті я, здається, втратив
вже все, але як довго буде залишатись бодай
одна краплина моєї крові, я буду битись з
ворогами свого народу. Я не можу битись з
ними зброєю, але я б'юсь різцем і долотом. Я,
каліка (інвалід), б'юсь в той час, коли багато
сильних і здорових людей у світі навіть не ві-
рять, що така боротьба взагалі можлива…
Я хочу, щоб світ знав, що визвольна боротьба
триває, що українці б'ються… Така моя дум-
ка, думка рядового підпільника. Слава Украї-
ні!». Цей лист художника написаний за рік до
смерті. Бей-Зот, оточений у своєму бункері
ворогом, не здався живим…

Андрій ЯРЕМЧУК

Карби 
Ніла Хасевича

ŠŠŠŠ

їй нічим не завадила, це передбачає
лише два варіанти: а) українська влада
цього просто не хоче робити, б) україн-
ська влада не може цього зробити. Якщо
не хоче, значить, українська влада в кур-
сі цієї зради, має в ній свій інтерес і
зиск, іншими словами - співпрацює з ро-
сійською агентурою. Іншими словами -
працює на ворога. Іншими словами -
зраджує нас, свідомо. Якщо ж не може...
Якщо не може - то навіщо така влада
взагалі?! Якщо влада не здатна ЗА ТРИ
РОКИ ВІЙНИ видалити російських па-
разитів з власної ж системи - хіба це
влада?.. Нащо вони там сидять? Чим во-
ни займаються у своїх кабінетах? Яка з
них користь?.. І чи варто нам ходити в ті
кабінети в пошуках справедливості?
Віталій КАСЬКО, екс-заступник
генерального прокурора України
Цифри - річ уперта. Чергове кропітке
дослідження від NashiGroshi, цього разу
про хабарництво, засвідчило, що у 2016
році реальне позбавлення волі за судо-
вими вироками, які набули чинності,
отримало 5 осіб. Це військовослужбо-
вець, сільський голова, начальник коло-
нії, податковий інспектор і оперуповно-
важений карного розшуку. Як бачимо,
жодного високопосадовця. Більшість
покарань за хабарництво - штрафи. Чи
такої боротьби з корупцією чекає
суспільство?
Єгор ФІРСОВ, народний депутат
України
Президент выступил с инициативой ли-
шения гражданства тех людей, у кото-
рых есть второй (иностранный) паспорт.
Очень надеюсь, что уже завтра начнется
процесс лишения гражданства терорис-
тов из ЛДНР, которые совсем недавно
массово получили свои бумажки. И
теперь никто будет не вправе упрекнуть
Президента, это отличный повод навсег-
да избавиться от любителей русского
мира. Если сделать все быстро и масш-
табно, то даже отвоевав Донбасс там
можно будет проводить выборы, не опа-
саясь реванша рашистов. Дело за малым,
нужно не только громко заявить, но и
сделать.
Сергій ВЛАСЕНКО, народний депутат
України
У мене просте питання: якщо прокурату-
ра не знає місця перебування янека, то
як їм вдалося його відшукати і «героїчно
допитати» в суді декілька місяців назад?
P.s. Доречі, під час допиту, допитувана
особа (а тим більше під час допиту в
суді) ЗОБОВ'ЯЗАНА зазначити місце
свого перебування та підтвердити його
відповідним документом.

Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, директор компа-
нії персонального та стратегічного
консалтингу «Berta Communications»
Важ но помнить, что если СБУ по поли-
тическим соображениям не запретит
въезд в Украину Юлии Самойловой, то
уже завтра-послезавтра, воспользовав-
шись прецедентом, через иски в между-
народные суды, к нам полезут Кобзон,
Пореченков, хор Александрова и
ансамбль Тихоокеанского флота.
Віталій БАЛА, керівник Агентства
моделювання ситуацій
Про квоти для української мови. 1. На-
певно мова має йти про квоти для інших
мов, а не української. 2. Добре, що про-
голосували у першому читанні закон про
захист української мови на телебаченні.
3. Всі, хто не голосував, на мою думку, є
ЧМО. P.S. ЧМО - це абревіатура росій-
ською «человек московской области».
Андрій ІЛЛЄНКО, народний депутат
України
Сьогодні питання мови - це не просто
питання культури. Це питання націона-
льної безпеки. Де панує українська мова
- там російські танки безсилі.
Микола ТОМЕНКО, політолог
Про захисників Росії з Інтера! Коменту-
вати заяву (проти української мови –
ред.) не має потреби. Бо якби запитали
про оцінку такої позиції Тараса Шевчен-
ка, він би сказав просто і лаконічно: ма-
лороси – «грязь Москви»! Цікаво, а жур-
налісти каналу теж підтримують своїх
російськостурбованих господарів?!
Ігор МІРОШНИЧЕНКО, політолог
Інвалідність ніколи не була індульген-
цією для скоєння злочинів та вчинення
правопорушень. Кожен, хто підтримував
окупацію Криму і визнав окупаційну
владу - для України є злочинцем і пер-
соною нон-ґрата! Сподіваюсь, для нашо-
го МЗС це є очевидним і відповідна ре-
акція не забариться! І, здається, люди з
обмеженими можливостями не потребу-
ють сентиментів через фізичні вади. Ро-
зуміння, підтримку - так, але ніяк не жа-
лість. Тому - паРаша, ґудбай!!! Я так
вважаю. Хіба ні? P.S. Ця дурепа, судячи
зі скрінів дописів у соцмережах, не
просто інструмент путінопропаганди, а
належить до секти активних «адіннарот-
них»! Воно нам треба?

підготував 
Микола ЯГОТИНСЬКИЙ

З З УСІХ УСЮДДо 65-річчя відходу у Вічність
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Упир і святий Миколай
Жили собі по-сусідству два чоловіки -

один багатий, а другий такий убогий, що й
вдягтися нема у що. Дожився до того, що
вже й їс ти немає. Каже жінці:

- Як нема де заробити, то піду до
багача, може, позиче карбо ванця на хліб.

Приходить він до багача, зняв шапку й
мовить:

- Я до вас, панотче, в справі.
- Кажи, яка там у тебе справа?
- Бодай того не казати. Дожився до

того, що в хаті ані скори ночки, ні шеля-
га… Ото й прийшов до вас, чи не позичете
карбованець.

- Воно то позичити можна, — каже
багатий. Тільки хто за тебе поручиться?
Зітхнув бідняк:

- Хто ж поручиться за такого убогого,
як я? Хіба що Бог і свя тий Миколай, - та й
показує на божницю.

І так стало шкода святому Миколаю
того чоловіка, що мовив з ікони:

- Позич, позич убогому. Бог тобі
віддяче… 

Що робити багатому, почувши від Ми-
колая отаке. Позичає. Тільки наказує
строго:

- Гляди, щоб віддав. Чув, хто за тебе
поручився?

Й на думку не спало багатому, що Бог
може віддячити йому чи то в дітях, чи в
скотині, чи в здоров’ї, чи в святому хлібі.
Минув якийсь час. Чекає багатий на борг,
а бідняк не йде відда вати. Врешті не вит-
римав, сам пішов до його хати. Жінка вий-
шла на поріг, плаче:

- Де йому, бідному, віддати, коли він
уже на тому світі. Тиж день тому поховали.

Багач аж посинів від люті:
- Такиий-сякий, карбованця мені не

повернув!
Побіг додому, схопив ікону святого

Миколая з божниці, та хрясь нею по лаві.
- Оце тобі, пройдисвіте, ручатися. Увів

мене в таку розтрату. Вискочив на вулицю,
кинув ікону в калюжу, ногами топче і
прика зує:

- Щоб знав, як ручатися за убогих!
Якраз тим часом повз двір якийсь

хлопець ішов. Побачив як дядько над іко-
ною збиткується і запитує:

- Хіба не гріх, дядьку, таке робити?
- Який там гріх! Оцей пройдисвіт

поручився за ледацюгу. Взяв на себе кар-
бованця. З кого його поверну, як той леда-
цюга помер?

- Не бийте, дядьку, ікону, віддайте
мені, а я вам карбованець поверну.

- Як повернеш, то бери. Побіг той хло-
пець додому, та до батька:

- Тату, дайте мені карбованця.
- Навіщо тобі, сину?
Розповів він батькові про ікону свя-

того Миколая.
- Де нам, сину, тих карбованців набра-

ти? Ми бідні, а він такий заможний.
Але хлопець таки ублагав батька, вип-

росив останнього карбованця й викупив
ікону. Помив її гарненько, поставив на по-

кутті, заквітчав волошками. Минуло трохи
часу. Взяли того хлопця купці за слугу із
собою у мандри. Прихопив хлопець в до-
рогу й ікону святого Миколая. Довго їхали
купці і прибули у чуже царство. А в тім
царстві у царя була одна-однісінька дочка,
та така гарна та ладна, що боже-світе, ні
здумать, ні згадать - хіба доброму молод-
цю у казці сказать. Ото пішла молода ца-
рівна якось на річку купатися. Як у воду
пірнала, не перехрести лася, а нечиста си-
ла й причепилася до неї.Вийшла царівна з
води і занедужала. І свої, і заморські лікарі
біля неї клопоталися, знахарів кликали, а
нічим не допо моли. За кілька днів помер-
ла царівна. Зібрав цар громаду, наказав дя-
кам відчитувати покійницю дочку. Тільки
хто не піде на ніч відчитувати, того вранці
знаходять мертвим. Злякалися попи й дя-
ки. Кажуть царю:

- Їздять до нас всілякі купці із інших
країн. Вони те лихо нам і привезли. Нехай
тепер йдуть і відчитують царівну.

Наказав цар зібрати купців:
- Кажуть мудрі люди, що то ви лихо

нам привезли. Нехай хтось з вас іде й від-
читає царівну. Як не відчитаєте по-хрис-
тиянські, не випущу із царства. Ото ходять
купці до церкви. Хто увечері піде, а вранці
його мер твим виносять із церкви. Надій-
шла черга й до купців, з якими хлопець
приїхав з іконою святого Миколая. Жу-
ряться дядьки, що їм робити.

- А чого це нам йти? Нехай наш слуга
піде. Покликали його, й каже старший
купець:

- Оце прийшла моя черга царівну від-
читувати. Як підеш замість мене, увесь
крам віддам. Станеш великим купцем.

- Ні, - каже хлопець. - Не хочу, щоб
мене розірвала нечиста сила.

Та раптом чує голос святого Миколая:
«Йди і не бійся. Як зайдеш у церкву, помо-
лися, обклади себе глиняними вальками і
візьми торбу груш. Як буде сікатися до те-
бе царівна, висип її ті груші під ноги. По-
ки збиратиме - півні проспівають. А сам
читай Свя те Письмо і не озирайся, що б
там у церкві не робилося». Серед ночі у
церкві як зашумить, як загуде. Коли це
обруч у тру ні трісь-трісь. Підводиться ца-
рівна, й прямо до хлопця. Але тільки дійде
до вальків і назад - наче там якась невиди-
ма стіна. Тоді хло пець розв’язав торбу і
висипав груші по церкві. Кинулася царів-
на їх збирати. Поки збирала, закукурікав
півень і царівна, зітхнувши, лягла у свою
труну. Стало на світ благословлятися, од-
микають люди церкву, дивляться, а хло-
пець читає… На другу ніч другому купце-
ві треба до церкви йти. Кличе він хлопця.
Ходи, - каже, - й за мене царівну відчиту-
вати. Вже ніч пере ночував, то й другу
переночуєш. А за це я тобі свій крам
віддам.

- Ні, - відповідає хлопець. - Страшно
мені йти. 

А тут знову чує голос святого Мико-
лая: «Не бійся, йди. Обкладеся вальками
й візьми торбинку горіхів. Як почне царів-

на сікатися до тебе, розсип по церкві. По-
ки збиратиме, й півні заспівають». Так і
зробив хлопець. Опівночі як загуде, як
загремить. Обручі на домовині трісь-
трісь. Виходить царівна з труни, та до хло-
пця. Тіль ки до вальків добігла, а там
немов стіна. Тоді як заходилася на хлопця
огнем дмухати. Знане діло - нечистий в
тілі.Розсипав хлопець оріхи по церкві,
розкотилися вони по всіх кут ках. Царівна
кинулася збирати. Та так хутко, щоб шви-
дше зібрати. А оріхи маленькі, випирс-
кують з рук та розкочуються аж під прес-
тол та царські врата. Як підіймала
останній - півень заспівав. Люто подиви -
лася царівна на хлопця й лягла в труну.

Приходять вранці люди, відчиняють
церкву - бачать, читає хлопець Святе Пи-
сьмо. А в третю ніч вже мав хлопець йти
за себе. Злякався він ще дуж че. А святий
Миколай і каже йому:

- Візьми із собою жменю свяченого
маку, обкурися ладаном й іко ну візьми.
Тоді вона тебе не займе. А як устане з тру-
ни і відій де вбік, хутко сам лягай в труну.
І чим би вона тебе не лякала, як би тебе не
благала - не пускай її туди, аж поки вона
не скаже: «Дружино моя». Як стемніло,
пішов втретє хлопець до церкви. Обсіяв
аналой свяченим маком, обкурився лада-
ном, та й почав Святе Письмо читати.
Опівночі, як загуркоче все довкола, як
загримить, як загуде. І обручі від труни
трісь-трісь. Піднімається царівна. Та як
шугне по церкві хлопця шукати. Бігає по
церкві, полум’я з рота пашить, лапає по
всіх закутках. Вичекав хло пець, як царівна
в найдальший куток побігла, - та й хутко
ліг у труну. Поклав на груди собі образ
святого Маколая поклав і молиться. Ца-
рівна шугає по церкві, кутки обмацує та
приказує:

— І тут його немає, і тут немає…
Коли це підбігає до труни. А там хлопець. 

Заходилася його благати:
- Устань. Не чіпатиму тебе більше,

тільки покинь мою труну. А хлопець ні
живий ні мертвий. Богу молиться і святого
Миколая благає заступитися за його гріш-
ну душу. Тут і півень зукукурікав. Царівна
аж зойкнула:

- Ой, устань, дружино моя.
Він і встав. Впали вони на коліна пе-

ред іконою Вседержателя і почали моли-
тися. Усі святі на небі слухали їхню
молитву.

Вранці зійшлися люди до церкви. Сам
цар прийшов узнати, чи від співав хлопець
царівну, чи вже і його живого нема. Відчи-
няють двері - аж бачать царівна і хлопець
на колінах молитву творять. Цар зрадів,
давай обнімати дочку і хлопця. Зібрали
священників, велику відправу здійснили,
щоб очистилася царівна від нечистої сили.
А незабаром і весілля зіграли. Віддав цар
свою дочку за простого хлопця, який щи-
рою вірою і за допомогою святого Мико-
лая царівну порятував від нечистої сили.

літературна обробка 
Василя ТУРКЕВИЧА

ДДааєєшш  дднніі
ккооррууппццііооннеерраа!!
В Україні – 11 державних свят і влада  виріши-

ла, що їх троха забагато. Коли у Швеції переходять на 6-
годинний робочий день, японські корпорації перево-
дять своїх робітників на 4-годинний робочий графік зі
збереженням попередньої зарплати, керуючий Украї-
ною олігархат хотів би, аби ми працювали по 12 годин
і бажано взагалі без вихідних. Але Україна – це не В’єт-
нам і не М`янма, ми все - таки ніби у Європі. Тому по-
кищо вирішили скасувати свята 8 березня  й 1-2 травня.
Знаєте, за 8 березня можна говорити багато всякого: і
що в цей день цариця Естер порятувала євреїв, і що це
день народження німецьких комуністок Клари Цеткін
і Рози Люксембург, і що нібито саме в цей день у 19
столітті відбулася демонстрація чікагських жінок лег-
кої поведінки на захист своїх прав, бо їм нібито масово
не заплатили за «послуги» чікагські докери та матроси,
і що взагалі це комуністичне свято, від якого слід від-
мовитися. Але давайте не забувати, що 8 березня – це
не 23 лютого, адже ми надто довго вважали святом той
день, у який насправді петроградські красногвардійці
та кронштадські матроси добряче отримали на горіхи
під Нарвою й Псковом від німців. І подобається воно
нам, чи ні, його чекають мільйони українських жінок.
А ще мільйони чоловіків, які в цей день демонструють
свою любов жінкам трьома тюльпанами й коробкою
цукерок «Асорті». І з цими людьми влада теж мусить
рахуватися. Щодо першотравневих свят (до речі, це теж
міжнародне свято), то люди, близькі до влади, доволі
презирливо називають їх днями посадки картоплі або
днями шашликів. Мене це не дивує, бо наша олігархіч-
на влада до людей праці ставиться зверхньо, та й шаш-
ликів у дорогих ресторанах Києва вже давно не їдять -
сучасній політичній еліті більше до смаку лобстери,
рябчики(ті самі,які у вірші Маяковського у свій остан-
ній день жували буржуї) та молочні поросята із хро-
ном. А посадка картоплі – це взагалі доля наша, прос-
тих громадян, тому для можновладців, які у своєму
житті, мабуть, жодного дня чесно не працювали, солі-
дарність із трудівниками чужа. Зате Україна є однією з
найкорумпованіших країн світу, тому для нашої влади
куди ріднішим святом були б міжнародні дні корупціо-
нера, які я пропоную ввести в український календар 1-
2 травня. Лозунг для свята вже готовий: «Корупціонери
всіх країн, єднайтеся!». Правда, звучить? На святкуван-
ня можна було б запросити братів - корупціонерів з Ро-
сії, адже це саме вони навчили нашу владу, як мародер-
ствувати у рідній країні, а ще для обміну досвідом  пре-
дставників китайської мафії «Тріада» та японської
«Якудзи». Звичайно, можна було б запросити делегацію
сицилійської мафії, але боюсь, що на українськім святі
корупціонерів вони почуватимуться бідними родича-
ми. А щоб свято вдалося, пропоную його урізноманіт-
нити конкурсами. 1 травня провести змагання під наз-
вою « Найбільший рот». Корупціонери роззявляють ро-
тяку й у неї, цю ротяку напихають стодоларові банкно-
ти. У чий рот влізе найбільше доларів, той отримує ти-
тул «Найбільший рот України» і забирає собі всі дола-
ри, які йому влізли в пельку. Але це небезпечний кон-
курс, бо наші корупціонери дуже зажерливі. Вони мо-
жуть удавитися, або рот порвати, тому змагання слід
проводити під пильним наглядом лікарів. А вже 2 трав-
ня можна провести куди безпечніший конкурс під наз-
вою «Найглибша кишеня». Переможцем стає той, у чию
кишеню влізе найбільше доларів, він виграш теж заби-
рає собі. Проспонсорувати ці конкурси може будь- хто
з українських олігархів, бо саме завдяки корупціонерам
вони стали олігархами. На бідного, як мовиться, не по-
пало. Так що даєш Міжнародні дні солідарності коруп-
ціонерів! А ми тим часом спокійно посадимо картоплю.
І посадимо її цьогоріч з твердою вірою в те, що в Укра-
їні садитимуть не лише картоплю, а й корупціонерів.
Рано чи пізно. Та це залежить вже виключно від нас.

ЯЯррооссллаавв  ББООРРССУУКК,
м. Підгайці Тернопільської області

Релігійні казки
українського народу
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