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ВСТУП

"Прий маль ня Пре зи ден та бу ла шо ку ю че по рож нь ою. Ця по рож не ча

вра зи ла ме не ще декілько ма хви ли на ми раніше — у гар де робі

Адміністрації не знай ш ло ся ніко го, хто б узяв моє мо к ре від

снігу паль то. Се к ре тар мов чаз но же с том за про сив ме не зай ти. За

важ ки ми две ри ма пре зи дентсь ко го кабіне ту все ніби бу ло звич ним

— шкіря ний ди ван, ве ли кий ки лим, ши ро кий стіл із ро дин ни ми фо -

то графіями. Але відчут тя по рож нечі ли ше по си лю ва ло ся. Я ж

пам'ятаю цей кабінет ще декілька місяців то му! Ви да ва ло ся, що

краю не має усім цим двірським рад ни кам та про ха чам, які нав ви -

пе ред ки праг ну ли до ве с ти "папі" свою відданість. Пре зи дент

вирішу вав усе. Він був і суд дею, і ка том. Йо го те ле фо ни не за -

мов ка ли. Він був гос по да рем як цьо го кабіне ту, так і цілої

країни. Сьо годні ж з-за пре зи дентсь ко го сто ла на ме не роз губ -

ле но ди ви ла ся роз чав ле на, при гноб ле на і де мо ралізо ва на лю ди на.

Він ви гля дав, як са мотній вовк. Зграя за ли ши ла йо го, відчув ши,

що во жак опи нив ся за гна ним за чер воні пра порці.

— За ходь, сідай. Ди вись — усі відвер ну лись! — ви дих нув він. 

За вікном лю ту ва ла зи ма 2001. Пер спек ти ва втра ти вла ди ста -

ла для Пре зи ден та ре аль ною. Дер жа ва ж сто я ла на межі но вої ери

— Ук раїни без Ку ч ми".

При близ но та ки ми за ли ши ли ся вра жен ня від Пре зи ден та в осо би,

яка бу ла по руч із Ле онідом Ку ч мою з са мо го по чат ку йо го схо д жен -

ня на вер ши ну ук раїнської політи ки. Ще ми ну ло го ро ку Пре зи дент

впев не но підко рив цю вер ши ну вдру ге. Зда ва ло ся, що ніщо вже не

змо же пе ре шко ди ти йо му опа ну ва ти її на завжди. Він зни щив си с -

тем ну опо зицію, при бор кав пар ла мент, підпо ряд ку вав су ди та ото -

чив се бе слух ня ни ми підда ни ми. Од нак навіть цьо го йо му ви я ви -

ло ся за ма ло — він хотів, щоб йо го не ли ше бо я ли ся, але й лю -

би ли. Йо му на брид ло ба чи ти на ро бо чо му столі "бруд", який хтось
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про дов жу вав ли ти на ньо го зі сторінок га зет і який ще й до то -

го ж "шу рується" в Інтер нет. Він мав ста ти для цієї нації

епічним дер жа во твор цем, пе ре мож цем "чер во ної за гро зи", га ран -

том гро мадсь ко го ми ру та спо кою. А до ньо го — суцільна зне ва -

га та пре зир ст во. Са ме у цей мо мент Пре зи дент або пе ре оцінив

се бе, або не до оцінив тих, хто був на вко ло ньо го. І він точ но

за був про вічну си лу, яка за ли ша ла ся над ним. 

На ше досліджен ня — це роз повідь про те, як діє суспільство,

ко ли во но за ли шається сам на сам із все силь ною та без кон т роль -

ною вла дою. Ми на ма гаємо ся уник ну ти емоційних оцінок тієї чи

іншої сто ро ни, відда ю чи пе ре ва гу без сто рон нь о му аналізу їхніх

слів та дій. Зро зуміти, а не за су ди ти — та ке за вдан ня ми по ста -

ви ли перед собою у цьо му дослідженні. Йо го пред мет — гро мадсь -

кий рух про те с ту, що ви ник в Ук раїні у грудні 2000 ро ку і при -

пи нив ак тив ну фа зу сво го існу ван ня у бе резні 2001 ро ку. Ми роз -

гля даємо йо го як фе но мен новітньої ук раїнської історії,

оскільки впер ше в історії дер жа ви її гро ма дя ни вий ш ли на ву лиці

не за ра ди інте ресів тієї чи іншої політич ної си ли, а че рез мо -

раль не обу рен ня і з ме тою віднов лен ня по ру ше ної спра вед ли вості. 

За те зою цьо го досліджен ня, гро мадсь кий про те ст ний рух в Ук -

раїні ви ник як наслідок по си лен ня ав то ри та риз му Пре зи ден та,

фор му ван ня в дер жаві криміна ль но-олігархічної мо делі уп -

равління дер жа вою та відсут ності се ред політич ної еліти впли -

во вої де мо кра тич ної опо зиції, здат ної цьо му про тидіяти. Ка -

таліза то ром для по чат ку про те ст них ви с тупів ста ло оп ри люд нен ня

у Вер ховній Раді 28 ли с то па да 2000 ро ку до казів без по се ред ньої

при чет ності Пре зи ден та та керівників си ло вих відомств до вбив -

ст ва не за леж но го жур наліста Ге оргія Гон гад зе. Таємні за пи си

роз мов Пре зи ден та, зміст яких відра зу ж на був суспільно го роз -

го ло су, ви к ри ли не ли ше амо раль не об лич чя Гла ви дер жа ви, але й

без пре це дент не зло вжи ван ня ним своїми влад ни ми по вно ва жен ня ми

для пе ресліду ван ня та по ка ран ня політич них опо нентів. Во ни ста -
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ли про мо ви с тим свідчен ням аб со лют ної без прав ності кож но го гро -

ма дя ни на пе ред без кон т роль ною вла дою. А за відсут ності в Ук -

раїні впли во вої опо зиції у суспільства за ли шав ся єди ний спосіб

за хи с ту своїх інте ресів — відкри тий гро мадсь кий про тест. 

Про тестні на ст рої пе ре ва жа ли в суспільстві й у на ступні ро -

ки після за вер шен ня періоду ву лич но го про ти сто ян ня. Май же 80%

гро ма дян тра диційно вис лов лю ва ли не вдо во лен ня діяльністю Ку ч ми

на по саді Пре зи ден та уп ро довж йо го дру го го терміну. В травні

2004 ро ку, че рез три ро ки після політич ної кри зи, за да ни ми

Цен т ру імені Олек сан д ра Ра зум ко ва, більше по ло ви ни ук раїнців

став лять ся із не довірою до вла ди і вва жа ють, що події в Ук раїні

роз ви ва ють ся у не пра виль но му на прям ку. Але тоді на прикінці 2000

ро ку та ке не вдо во лен ня вла дою пе рей ш ло у відкри тий про тест. У

цьо му дослідженні ми аналізуємо, чо му це ста лось са ме тоді і

са ме так.

У дослідженні ми ви ко ри с то вуємо те о ре тичні на роб ки ба га ть ох

західних політо логів, які вив ча ли про тестні ру хи у країнах Ла -

тинсь кої Аме ри ки, США, Юго славії та інших дер жа вах. Хо ча про -

тестні ви с ту пи у кожній країні ма ли свої особ ли вості, на уковці

відслідко ву ють і спільні для них ри си, а та кож виз на ча ють фак -

то ри, що впли ва ють на хід та ре зуль тат акцій. Для аналізу ук -

раїнсько го про те ст но го ру ху 2000-2001 років ми за сто со вуємо

те о ре тич ну мо дель, яка роз гля дає хід акції у кон тексті

взаємодії про те с ту ю чих із вла дою та інши ми пред став ни ка ми

політич ної еліти. У дослідженні ми ви ко ри с то вуємо власні

інтерв'ю із ор ганіза то ра ми та учас ни ка ми про тестів, політич -

ни ми діяча ми та політкон суль тан та ми, а та кож вітчиз ня ну пре су

то го періоду, політичні за яви, про грамні до ку мен ти то що. До

до ку мен таль них пер шо д же рел ми відно си мо й роз мо ви у пре зи -

дентсь ко му кабінеті, за пи сані май о ром дер жав ної охо ро ни Ми ко -

лою Мель ни чен ком, до стовірність яких бу ла підтвер д же на ек с пер -

том ФБР Брю сом Кенігом. Ви ко ри с тан ня сте но г рам цих роз мов у
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ос танні ро ки на бу ло по ши рен ня се ред аме ри кансь ких дослідників

по ст ра дянсь ких політич них ре жимів і виз нається у західно му на -

уко во му се ре до вищі. За ключ на ча с ти на на шої ро бо ти при свя че на

наслідкам про те ст но го ру ху в Ук раїні та йо го впли ву на

внутрішньо політич ний про цес. 

Свій вне сок у підго тов ку цієї ро бо ти зро би ли усі, хто до поміг

нам мак си маль но до стовірно відтво ри ти події то го періоду та без -

сто рон ньо їх досліди ти. Особ ли ву по дя ку ми хо че мо вис ло ви ти Во -

ло ди ми ру Че ме ри су, Юрію Лу цен ку, Ми хай лу Сви с то ви чу, Во ло ди ми -

ру Ма лин ко ви чу, Оле сю Донію, Олек сан д ру Мо ро зу, В'яче сла ву

Піхов ше ку, Ми хай лу По гре бинсь ко му, Во ло ди ми ру По ло ха лу, Та ра су

Чор но во лу, Андрію Шкілю. Ми та кож вдячні Асоціації з

досліджен ня національ но с тей (Association for the Study of

Nationalities), яка на да ла нам мож ливість пред ста ви ти та об -

го во ри ти пер ший варіант цієї ро бо ти під час кон фе ренції у Нью-

Йор ку 2003 ро ку. Ми зберігаємо за со бою усю відповідальність

за ви кла де ний тут аналіз та будь-які по мил ки, яких ми мог ли у

ньо му до пу с ти ти ся. А вис нов ки ро бо ти ми за ли шаємо вже на роз -

суд історії.
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Мо дель політич но го про це су

Про те ст ний рух, за по ши ре ним у політо логії виз на чен ням, — це

"ко лек тив на дія, спря мо ва на про ти політич них еліт, інсти туцій,

ор ганів вла ди чи інших груп, що ор ганізо ва на для до сяг нен ня

спільних для її учас ників цілей".1 По яс ню ю чи фе но мен про те ст них

рухів, дослідни ки зо се ре д жу ють ся на двох цен т раль них за пи тан нях:

- Що мобілізує слаб ких, не наділе них вла дою осіб на про тест
за ра ди до сяг нен ня ко лек тив них цілей? 

- Що виз на чає здатність про те с ту до сяг ну ти вста нов лені цілі?

Аме ри кансь кий політо лог Сідні Тер роу роз ро бив мо дель

політич но го про це су (political process model), яка ви ко ри с то -

вує кон цепцію політич них мож ли во с тей для по яс нен ня по хо д жен ня

про те ст но го ру ху і траєкторії йо го роз вит ку. Нові політичні

мож ли вості "спри я ють змен шен ню ри зиків, пов'яза них із ко лек -

тив ни ми діями, ви яв лен ню по тенційних со юз ників про те с ту та

вка зу ють на враз ливість влад ної еліти".2 За гіпо те зою Тер роу,

політичні мож ли вості ви ни ка ють внаслідок змін у політич но му

се ре до вищі дер жа ви. Такі зміни роб лять про тест як спосіб впли -

ву більш ефек тив ним у свідо мості гро ма дян, а от же, і спо ну ка -

ють їх до ньо го. Тер роу розділяє політичні мож ли вості на

струк турні та си ту а тивні.

Струк турні політичні мож ли вості (structural opportunities)

ви ни ка ють на підставі дов го т ри ва лих соціаль них, політич них та

еко номічних змін у дер жаві, які впли ва ють на стра тегії політич -

них гравців. Де які про це си, як на при клад: військові конфлікти,

дов го т ри ва ле без робіття, еко номічна кри за чи суттєві де мо -

графічні зміни — є особ ли во руйнівни ми для політич но го ста тус-

1 Sidney Tarrow, Democracy and Disorder; Protest and Politics in Italy, 1965-1975

(Oxford:  Oxford University Press 1989), с. 14.
2 Sidney Tarrow, Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics, 2nd ed.

(Cambridge: Cambridge University Press 1998), c. 77.
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кво. Інші — по слаб лен ня чи по си лен ня ор ганів дер жав ної вла ди

або зміна політич ної си с те ми — ма ють мен ший мобілізаційний

ефект. Од нак у поєднанні із си ту а тив ни ми мож ли во с тя ми во ни мо -

жуть ство ри ти до статній по тенціал для по чат ку про те ст них дій.

На відміну від струк тур них, си ту а тивні мож ли вості ви ни ка ють

рап то во і три ва ють ко рот кий проміжок ча су.3

Ти по логія си ту а тив них мож ли во с тей 
(transitory opportunities)

Виділя ють чо ти ри ти пи си ту а тив них мож ли во с тей, що мо жуть

скла с ти пе ре ду мо ви по чат ку про те ст но го ру ху.4 Пер ший тип

дослідни ки пов'язу ють із лібе ралізацією політич но го ре жи му чи

на дан ням по за елітним гру пам пра ва впли ва ти на про цес прий нят -

тя рішень. По си лен ня зна чен ня по за елітних груп спо ну кає, у свою

чер гу, до гро мадсь ких акцій із ви мо га ми по даль шо го роз ши рен ня

та ко го впли ву. При кла дом цьо го мо же бу ти про цес лібе ралізації

у Ра дянсь ко му Со юзі на прикінці 1980-х років, ко ли про цес відро -

д жен ня національ ної са мо бут ності у ре с публіках СРСР по сту по во

привів до ви ник нен ня рухів за національ ну не за лежність. 

Ви ник нен ня дру го го ти пу мож ли во с тей пов'яза не зі зміна ми на

елітно му рівні, ко ли роз па да ють ся існу ючі політичні со ю зи чи

фор му ють ся нові політичні ко аліції. Ут во рен ня ко аліції опо -

зиційних партій в Юго славії на прикінці 1990-х років спри я ло

суспільній мобілізації про ти Пре зи ден та Сло бо да на Мі ло ше ви ча та

ор ганізації дов го т ри ва лих акцій про те с ту. 

Третій тип си ту а тив них мож ли во с тей ви ни кає внаслідок по яви

впли во вих і ав то ри тет них політич них со юз ників про те с ту. Во ни

підтри му ють ви мо ги про те ст но го ру ху, легітимізу ють йо го в очах

3 Bert Klandermans, The Social Psychology of Protest (Cambridge: Blackwell Publishers

1997), c. 171.
4 Sidney Tarrow, Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Mass

Politics in Modern State (Cambrdige: Cambridge University Press 1994), c. 86-89.
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суспільства та до по ма га ють про те с ту ю чим уник ну ти ре пресій з бо -

ку пра во охо рон них ор ганів. Про тестні акції у Грузії во се ни 2003

ро ку на бу ли ма со вості та си ли за вдя ки без за с те режній підтримці

од но го з лідерів політич ної опо зиції Ми хаїла Са а кашвілі. Йо го

ак тив на участь в акціях про те с ту, ймовірно, уне мож ли ви ла і ви -

ко ри с тан ня си ли про ти де мон ст рантів. 

Чет вер тий тип мож ли во с тей ви ни кає внаслідок роз ко лу у

владній еліті. Та кий роз кол стає оче вид ним че рез відмінності

у ре акції пред став ників вла ди на ви мо ги учас ників про те с ту.

Од ним з при кладів роз ко лу влад ної еліти ста ла кон фрон тація між

Пре зи ден том Росії Бо ри сом Єльци ним та Го ло вою Вер хов ної Ра ди

РФ Рус ла ном Ха с бу ла то вим уп ро довж 1993 ро ку. Про тестні ви с ту -

пи у Москві во се ни 1993 ро ку з ви мо гою відстав ки Єльци на ста -

ли мож ли ви ми са ме за вдя ки гос тро му про ти сто ян ню все ре дині

прав ля чої російської еліти.

Важ ливість си ту а тив них мож ли во с тей для хо ду про те ст них дій

вка зує на ди намічний ха рак тер про те ст но го ру ху. Ад же йо го роз -

ви ток зу мов ле ний не ли ше по явою но вих мож ли во с тей, але й

здатністю учас ників про те с ту поміти ти їх та вчас но ни ми ско ри -

с та ти ся. Різни ця у на яв них си ту а тив них мож ли во с тях по яс нює та -

кож і відмінності траєкторії роз вит ку про те ст них дій у струк -

тур но схо жих дер жа вах, на при клад, Грузії та Ук раїні. 

Фак то ри суспільної мобілізації

Про те са ма на явність струк тур них та си ту а тив них мож ли во с тей

не до стат ня для суспільної мобілізації до ко лек тив них дій. Во -

ни ма ють бу ти помічені та сприй няті знач ною кількістю лю дей.

За твер д жен ням аме ри кансь ко го соціоло га Вілья ма Гем со на, сприй -

нят тя мож ли во с тей для про те с ту за ле жить від "ціннісної си с те -

ми гро ма дян, яка своєю орієнтацією на дію спо ну кає та
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легітимізує акції суспільних рухів".5 Він виділяє три фак то ри,

які до по ма га ють ши ро ким ко лам лю дей поміти ти й ви ко ри с та ти

політичні мож ли вості для ко лек тив них дій. Пер шим фак то ром є

по чут тя по ру ше ної спра вед ли вості, яке ви ни кає внаслідок шо ку -

ю чо го публічно го не хту ван ня нор ма ми людсь кої ети ки і мо ралі чи

об ме жен ня гро ма дянсь ких прав (фак тор спра вед ли вості). Акції

про те с ту чор ношкірих у США в 1950-х ро ках роз по ча ли ся після

ув'яз нен ня чор ної жінки за те, що во на зай ня ла пе реднє місце

в ав то бусі, де доз во ля ло ся сіда ти ли ше білим.

Дру гим фак то ром є відчут тя ото тож нен ня зі спільно тою, що

об'єдна на схо жи ми емоціями, спря мо ва ни ми про ти кон крет ної осо би

чи си с те ми за га лом (фак тор іден тич ності). Цей фак тор сприяє

чітко му роз ме жу ван ню між "на ми" та "ни ми", на при клад,

суспільством та вла дою. Для чор ношкірих Аме ри ки роз ме жу ван ня бу -

ло особ ли во відчут ним, оскільки відбу ва ло ся за ра со вою оз на кою.

І третій фак тор, який пе ре ко нує гро ма дян взя ти участь у про -

тесті, — це на явність осіб, здат них про де мон ст ру ва ти враз ливість

політич ної си с те ми для про те с ту та пе ре ко на ти лю дей у ефек тив -

ності ко лек тив них дій (фак тор агентів). Ліде ром так зва но го

"бой ко ту ав то бусів", яким аме ри канські чор ношкірі роз по ча ли бо -

роть бу за свої пра ва, став мо ло дий свя ще ник Мартін Лю тер Кінг.

У по даль шо му са ме церк ви ста ли осе ред ка ми ру ху за гро ма дянські

пра ва, а свя ще ни ки ви с ту пи ли се ред йо го най ак тивніших лідерів.

От же, по сту по ве фор му ван ня струк тур них мож ли во с тей (або пе -

ре ду мов) та рап то ва по ява си ту а тив них мо жуть при зве с ти до зміни

суспільних уяв лень про цінність, легітимність та на гальність

ко лек тив ної дії. Од нак до участі у ко лек тив них діях гро ма дян

спо ну ка ють ступінь емоційно го на си чен ня про те с ту, відчут тя

спільності із про те с ту ю чи ми та упев неність у ефек тив ності про -

те ст них дій. 

5 William Gamson, Talking Politics (Cambridge: Cambridge University Press 1992), c. 7.
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Ди наміка роз вит ку про те с ту

Згідно з мо дел лю політич но го про це су, траєкторія роз вит ку

про те ст но го ру ху виз на чається ха рак те ром взаємодії учас ників

про те с ту із інши ми політич ни ми ак то ра ми (вла да, політич на

еліта, гро мадськість). Ре акції ос танніх на про тест у значній

мірі впли ва ють на йо го по даль ший хід і мо жуть спри я ти по дальшій

мобілізації чи на впа ки де мобілізації суспільства. На уковці на -

зи ва ють та кий зв'язок між учас ни ка ми ру ху та зовнішніми ак то -

ра ми про це сом "так тич ної взаємодії".6 За вис нов ка ми дослідни ка

ру ху за гро ма дянські пра ва у США Ду гла са Ма кА да ма, "опо нен ти

про те с ту ю чих мо жуть знай ти ефек тив ну про тидію про те ст но му ру -

ху, як що йо го учас ни ки вда ють ся до однієї і тієї са мої так ти -

ки". То му хід про те ст ної акції за ле жить від уміння її учас ників

уда ва ти ся до но вих форм про те с ту (так тич на інно вація) та здат -

ності опо нентів ефек тив но їх ней т ралізо ву ва ти (так тич на адап -

тація). Та ким чи ном во ни ут во рю ють про цес так тич ної взаємодії,

яка ви ма гає від про те с ту ю чих та їхніх опо нентів "ви пе ре д жа ти

один од но го у стилі ша хо вих комбінацій". Період від по чат ку до

за вер шен ня так тич ної взаємодії на зи ва ють "цик лом про те с ту".7

Цикл про те с ту має такі ха рак те ри с ти ки: 

1. Підви ще ний рівень конфліктності.
2. Ге о графічне роз ши рен ня ко лек тив них дій та за лу чен ня до них

но вих груп і учас ників. 
3. За сто су ван ня но вих форм про те с ту.
4. По ява но вих сим волів та іде о логії. 
5. Підви ще на інтен сивність інфор маційно го обігу між про те с -

ту ю чи ми та вла дою.

6 Doug McAdam, "Tactical Innovation and the Pace of Insurgency," American

Sociological Review, 48, 1982, c. 735.
7 Tarrow, Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Mass Politics in

Modern State, c. 143.
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Піком про те ст но го цик лу на зи ва ють мо мент, ко ли суспільна

мобілізація до ся гає мак си му му, після яко го про тест пе ре хо дить

у де мобілізаційну фа зу про те с ту. Во на ве де до за вер шен ня про -

те ст но го цик лу. 

Дослідник про те ст них ви с тупів у Східній Європі Гже гож Екєрт

вва жає, що де мобілізація пов'яза на зі зву жен ням політич но го

про сто ру для ве ден ня про те с ту.8 Де мобілізацію су про во д жує

відбу до ва інсти туційно го ла ду та віднов лен ня пев но го ти пу

взаємовідно син між дер жав ною вла дою та суспільством. За зви чай

кінець про те с ту стає наслідком спон тан них політич них рішень та

ха о тич ної так ти ки дій усіх учас ників про те ст но го цик лу. Але,

не зва жа ю чи на імпровізаційний ха рак тер де мобілізації, рішен ня

та дії політич них гравців у цей період мо жуть ма ти вирішаль ний

вплив на по даль шу транс фор мацію дер жа ви вже після за вер шен ня

про те ст но го ру ху. Досліджу ю чи політичні кри зи у Східній Європі

після Дру гої світо вої війни (Угор щи на 1956 р., Че хо сло вач чи на

1968 р. та Поль ща 1980-89 рр.), Екєрт за зна чив, що "в усіх дер -

жа вах рішен ня, які су про во д жу ва ли де мобілізацію про те с ту, при -

зве ли до зміни політич них інсти тутів та відно син між ни ми, до

зміни зв'язків між політич ною елітою та суспільством і до

транс фор мації прак ти ки та дис кур су політи ки".9

Мо дель політич но го про це су доз во ляє дослідни кам здійсни ти

ком плекс ний аналіз про те ст ної акції — від струк тур них пе ре ду -

мов її за ро д жен ня до си с тем них наслідків про те с ту для дер жа ви

та суспільства. Вод но час цен т раль ним у рам ках аналізу стає

вибір стра тегії дій усіх сторін політич но го конфлікту. Рішен -

ня найбільш впли во вих гравців на політичній арені та їхній

вибір спо со бу по ведінки під час кри зи виз на ча ють три валість

8 Grzegorz Ekiert, The State Against Society. Political Crises and Their Aftermath in

East Central Europe, c. (Princeton University Press 1996), c. 28.
9 Там само, с. 20.
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про те с ту і йо го ре зуль тат. Од нак не пе ред ба че ний ха рак тер будь-

яко го кри зо во го се ре до ви ща ус клад нює для політич них гравців

по шук оп ти маль них стра тегій. То му під час прий нят тя рішень в

умо вах кри зи особ ли во го зна чен ня на бу ва ють ха рак те ри с ти ки до -

кри зо во го ста тус-кво, за по вер нен ня в яке зма гається од на сто -

ро на і зміни яко го ви ма гає інша. От же, аналіз роз вит ку політич -

ної кри зи в Ук раїні 2000-2001 років ми роз по чи наємо ог ля дом

сфор мо ва ної у дер жаві влад ної си с те ми, яка і ста ла об'єктом

про те с ту. Період її фор му ван ня охоп лює пер ший термін пре зи дент -

ст ва Ле оніда Ку ч ми (1994-99 рр.), уп ро довж яко го бу ли за кла -

дені струк турні пе ре ду мо ви про те ст них дій. На томість си ту а тивні

мож ли вості для ви ник нен ня про те с ту з'яви ли ся ли ше че рез рік

після пе ре об ран ня Ку ч ми на дру гий пре зи дентсь кий строк.
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Етап І: Підґрун тя про те с ту (1994 р. — 2000 р.)

Фор му ван ня струк тур них пе ре ду мов

Струк турні пе ре ду мо ви про те ст них дій в Ук раїні ви ник ли

внаслідок двох взаємо пов'яза них політич них про цесів: по си лен ня

ав то ри та риз му дер жав ної вла ди та по слаб лен ня і фраг мен тації сил

опо зиції. 

На по чат ку 2000 ро ку, після пе ре об ран ня Ку ч ми на дру гий

термін та фор му ван ня підкон т роль ної Пре зи ден ту більшості у пар -

ла менті, ці про це си до сяг ну ли піку. Во ни при зве ли до фак тич но -

го зри ву пе ре хо ду Ук раїни від ко мунізму до де мо кратії та ут -

вер д жен ня у дер жаві стійкої напівав то ри тар ної фор ми правління.

Та ка фор ма правління, яку дослідни ки ще на зи ва ють гібрид ним ав -

то ри та риз мом, або "ке ро ва ною", чи "де ле га тив ною" де мо кратією,

ста ла ха рак тер ною і для більшості інших ко лишніх ра дянсь ких ре -

с публік (а впер ше ви ник ла як тип у країнах Ла тинсь кої Аме ри -

ки).10 Її го ло вною оз на кою є ви ко ри с тан ня де мо кра тич ної про це -

ду ри ви борів для легіти мації правління однієї осо би, вла да якої

не об ме же на інсти ту та ми так зва но го го ри зон таль но го кон тро лю

(на при клад, за ко но дав ча чи су до ва гілки вла ди). В ре зуль таті за

фа са дом де мо кра тич ності вла да при хо вує ав то ри та ризм у ме то дах

уп равління дер жа вою. 

Ав то ри тар на сутність правління Ле оніда Ку ч ми знай ш ла відо б -

ра жен ня у си с темі фор маль них інсти тутів та не фор маль них норм,

за про ва д же них уп ро довж йо го пе ре бу ван ня при владі. На інсти -

туційно му рівні дже ре ла ми ав то ри та риз му Ку ч ми ста ли підпо ряд -

ку ван ня Пре зи ден ту керівників об лас них адміністрацій, здо бут тя

10 Див. Paul Kubicek, "Delegative Democracy in Russia and Ukraine," Communist and

Post-Communist Studies, 27:4, December 1994, c. 443-461; Ilya Prizel, "Ukraine between
proto-democracy and "soft authoritarianism," in Karen Dawisha, Bruce Parrott eds.,
Democratic Changes and Authoritarian Regimes in Russia, Ukraine, Belarus and Moldova
(Cambridge University Press, 1997).
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Пре зи ден том пра ва за ко но дав чої ініціати ви у ви гляді пре зи -

дентсь ких указів та постійний тиск на пар ла мент з ме тою от ри -

ман ня Пре зи ден том кон тро лю над за ко но дав чою вла дою. 

Фор мальні інсти ту ти ав то ри та риз му

У серпні 1994 ро ку, че рез місяць після пе ре мо ги на пре зи -

дентсь ких ви бо рах, Ку ч ма ви дав указ (№ 430.94 "Про за без пе чен -

ня керівництва струк ту ра ми дер жав ної ви ко нав чої вла ди на

місцях"), згідно з яким го ло ви ор ганів місце во го са мо вря ду ван -

ня та ви ко навчі коміте ти місце вих рад бу ли виз нані підзвітни -

ми та підпо ряд ко ва ни ми Пре зи ден ту в ча с тині де ле го ва них по вно -

ва жень. Це ста ло про дов жен ням про це су по бу до ви "вер ти каль ної

струк ту ри ви ко нав чої вла ди", який роз по ча вся в Ук раїні ще на

по чат ку дев'яно с тих. На ступ но го ро ку, по гро жу ю чи пар ла мен ту

про ве ден ням ре фе рен ду му з пи тань довіри до за ко но дав чої гілки

вла ди, Кучмі вда лось от ри ма ти по вно ва жен ня при зна ча ти голів об -

лас них дер жав них адміністрацій (стат тя 46 За ко ну "Про вла ду").

Пре зи дент та кож при зна чав або за твер д жу вав усіх керівників ор -

ганів ви ко нав чої вла ди, по чи на ю чи від членів Кабіне ту Міністрів

і закінчу ю чи го ло ва ми рай он них дер жав них адміністрацій. У липні

1995 ро ку, ви ко ри с то ву ю чи свої нові по вно ва жен ня, Ку ч ма при -

зна чив голів об лас них рад го ло ва ми відповідних дер жав них

адміністрацій. Но ва Кон сти туція, прий ня та у червні 1996 ро ку,

закріпи ла ці по вно ва жен ня за Пре зи ден том (Кон сти туція Ук раїни,

пункт 10 ча с ти ни 1 статті 106).

У струк турі ви ко нав чої вла ди го ло ви об лас них дер жав них

адміністрацій уо соб лю ва ли так зва ний "адміністра тив ний ре -

сурс", який Ку ч ма ви ко ри с то ву вав для за без пе чен ня пе ре об ран ня

на дру гий термін. Відра зу після прий нят тя но вої Кон сти туції Ук -

раїни у червні 1996 ро ку Ку ч ма звільнив трьох "політич но не -

надійних" голів обл дер жадміністрацій — Во ло ди ми ра Щер ба ня (До -
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нець ка об ласть), Ле оніда Ко саківсько го (місто Київ) та Ва си ля

Сінька (Київська об ласть). Ви ко ри с тан ня Пре зи ден том сво го кон -

тро лю над місце ви ми дер жав ни ми адміністраціями за ра ди бо роть би

за вла ду ста ло особ ли во помітним після пар ла ментсь ких ви борів

у бе резні 1998 ро ку. Тоді він звільнив (чи "за до воль нив про -

хан ня про звільнен ня") п'ят над цять з двад ця ти се ми голів обл -

дер жадміністрацій, яким не вда ло ся мобілізу ва ти до стат ньо го -

лосів на підтрим ку про пре зи дентсь кої На род но-де мо кра тич ної

партії(НДП).11 Ще дев'ять з п'ят над ця ти но во приз на че них голів

бу ли усу нені Ку ч мою на пе ре додні пер шо го ту ру пре зи дентсь ких ви -

борів 1999 ро ку. Між пер шим та дру гим ту ра ми ви борів Пре зи дент

та кож звільнив своїх пред став ників у Вінницькій, Пол тавській та

Кіро во градській об ла с тях, в яких він на брав най мен ший про цент

го лосів (відповідно 17,11%; 19,57%; 22,97%).12 Вод но час го ло ви

За порізької та Ми ко лаївської обл дер жадміністрацій бу ли

звільнені вже після дру го го ту ру (в обох об ла с тях Ку ч ма за знав

по раз ки від Си мо нен ка).

Окрім кон тро лю за місце ви ми ор га на ми вла ди, уп ро довж пер шо -

го пре зи дентсь ко го терміну Ку ч ма міг прий ма ти од но осібні рішен -

ня з пи тань еко номічної політи ки, ви да ю чи пре зи дентські ука зи.

Но ва Кон сти туція та кож закріпи ла за ним пра во при зна ча ти та

звільня ти голів Ан ти мо но поль но го коміте ту і Фон ду держ май на

(стат тя 106 Кон сти туції Ук раїни), що на да ва ло Пре зи ден ту кон -

троль за про це сом при ва ти зації та роз поділом мо но поль них рент.

Ши рокі по вно ва жен ня Ку ч ми в еко номічній сфері, які бу ли на дані

йо му пар ла мен том для про ве ден ня не обхідних ре форм, спри я ли на -

справді ство рен ню кла но во-олігархічної си с те ми в Ук раїні. 

11 Kimitaka Matsuzato, "All Kuchma's Men: The Reshuffling of Kuchma's Governors and

the Presidential Election of 1999," Post-Soviet Geography and Economics, September
2001, Vol. 42, N6, c. 425
12 Центральна виборча комісія України. Вибори Президента 1999,

http://195.230.157.53/pls/vp1/webproc0
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Тіньо ва при ва ти зація на да ла керівни кам дер жав них підприємств

мож ливість при влас ню ва ти ча с ти ну при бутків та ви ко ри с то ву ва ти

дер жавні ре сур си для са моз ба га чен ня. Як підтвер д жу ють за пи си

Ми ко ли Мель ни чен ка, ви к ра ден ня дер жав них коштів відбу ва ло ся з

відо ма ви що го керівництва дер жа ви. Під час роз мо ви із Пре зи -

ден том Ку ч мою влітку 2000 ро ку Го ло ва Дер жав ної по дат ко вої

адміністрації Ми ко ла Аза ров зга дує про "мільйо ни", ви к ра дені

го ло вою правління Національ ної акціонер ної ком панії "Наф то газ

Ук раїни" Іго рем Ба каєм. Про те у звіті Пре зи ден ту Аза ров роз -

повідає ли ше про те, як він до по ма гає Ба каю уник ну ти

відповідаль ності за скоєні фінан сові зло чи ни: "Я ему по ка зал

все эти схе мы — унич тожь, так ска зать, все эти бу ма ги, ко то рые

сви де тель ст ву ют пря мо или ко с вен но о всех тво их де лах. Ты де -

лал ту по и глу по. И я по ка зал, что он де лал ту по и глу по. Ну,

сей час уже это де ло про шло. Он го во рит мне: от зо ви те всех — у

нас же там на ло го вый пост. От зо ви те всех. Я ото звал..."13

Фор му ван ню олігархічних кланів та кож спри я ла політи ка дер жав -

них суб сидій ок ре мим підприємствам, на дан ня при ват ним ком паніям

мо но поль них привілеїв та підтрим ка си с те ми бар тер но го обміну як

фор ми взаємо роз ра хунків. Та ке зро щен ня ве ли ко го бізне су та

політич ної вла ди при зве ло, за вис лов лю ван ням відо мо го еко -

номічно го ек с пер та Ан дер са Ас лун да, до не без печ но го симбіозу,

в яко му "політи ки по тре бу ють підтрим ки найбільших бізне с менів

для пе ре мо ги на ви бо рах, але самі олігар хи мо жуть втра ти ти своє

по ло жен ня, як що во ни ви с ту па ти муть про ти пев них політич них

лідерів".14 От же, олігархічні гру пи 1999 ро ку бу ли зацікав лені

у збе ре женні ре жи му ав то ри тар но го правління Ку ч ми, оскільки во -

но уберіга ло їхні здо бут ки та га ран ту ва ло політи ку мак си маль -

но го спри ян ня і у май бут нь о му. 

13 Микола Мельниченко. "Кто есть кто. На диване президента Кучмы", 

http://www.compromat.ru/main/kuchma/knigabakaj.htm  
14 Anders Aslund, "Why Has Ukraine Failed to Achieve Economic Growth?" in Anders Aslund

et al, Economic Reform in Ukraine: The Unfinished Agenda (M. E. Sharpe 2000), c. 269.
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Сам Ку ч ма вва жав не до статніми ті по вно ва жен ня, які він от ри -

мав за но вою Кон сти туцією. Ос танні два ро ки пер шо го терміну сво -

го пре зи дент ст ва він провів у постійно му про ти сто янні з Вер хов -

ною Ра дою. То му пе ре мо гу на пре зи дентсь ких ви бо рах Ку ч ма вирішив

ви ко ри с та ти для пе ре роз поділу вла ди на свою ко ристь че рез вне -

сен ня низ ки кон сти туційних змін. Во ни вклю ча ли, зо к ре ма, пра во

Пре зи ден та на роз пуск Вер хов ної Ра ди, як що уп ро довж од но го міся -

ця ви щий за ко но дав чий ор ган не змо же сфор му ва ти постійно діючу

більшість, чи як що упро довж трьох місяців він не змо же за твер -

ди ти Дер жав ний бю д жет Ук раїни. Се ред інших по пра вок Ку ч ма за -

про по ну вав поз ба ви ти на род них об ранців імуніте ту, який пе ред -

ба чав мож ливість за три ман ня чи аре ш ту на род но го де пу та та ли ше

після зго ди двох тре тин пар ла мен ту. Він та кож ви с ту пив за ство -

рен ня дво па лат но го пар ла мен ту, що ма ло за без пе чи ти кра щу ке ро -

ваність Пре зи ден том ви що го за ко но дав чо го ор га ну.

Згідно з вис нов ком Ве неціансь кої Комісії Пар ла ментсь кої Асам -

б леї Ра ди Євро пи що до цих кон сти туційних ініціатив Пре зи ден та,

"прий нят тя про по зицій, за про по но ва них на ре фе рен думі, по ру шує

ба ланс сил між Пре зи ден том та пар ла мен том"15. Із за кли ком відмо -

ви ти ся від про ве ден ня ре фе рен ду му до Пре зи ден та звер ну ли ся і

де пу та ти ПАРЄ. У ви пад ку ж не кон сти туційної імпле мен тації йо -

го ре зуль татів ПАРЄ по ре ко мен ду ва ла Раді Євро пи при зу пи ни ти

член ст во Ук раїни у цій ор ганізації.16 Од нак, не зва жа ю чи на за -

сте ре жен ня міжна род них ор ганізацій, ре фе рен дум все ж був про -

ве де ний. Май же од но го лос не схва лен ня змін до Кон сти туції бу ло

по зна че не, за вис нов ка ми спо с терігачів, серй оз ни ми по ру шен ня ми

де мо кра тич них норм, але їхня імпле мен тація ви ма га ла підтрим ки

двох тре тин де пу татсь ко го кор пу су. Вже у липні більше по ло ви -

15 "Constitutional Referendum in Ukraine", Venice Commission, 31 березня, 2000

http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF(2000)011-e.asp
16 "Reform of the institutions in Ukraine," Recommendation 1451 (2000), Parliamentary

Assembly Council of Europe, http://assembly.coe.int/Main
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ни де пу татів Вер хов ної Ра ди, включ но із фракціями пра во цен т -

ристів, підтри ма ли на дан ня Кучмі до дат ко вих по вно ва жень. Ос та -

точ не за твер д жен ня змін Кон сти туції, яке ма ло відбу ти ся во се -

ни, за вер ши ло б про цес юри дич но го оформ лен ня ав то ри тар ної

політич ної си с те ми в Ук раїні. 

Не фор мальні нор ми ав то ри та риз му

Ку ч ма за без пе чу вав влас не політич не ви жи ван ня че рез поєднан -

ня ши ро ких фор маль них по вно ва жень зі ство ре ною ним не фор маль -

ною ме ре жею підтрим ки, що скла да лась з пред став ників влад ної

но мен к ла ту ри (ви со ко по са довці цен т раль ної і регіональ ної вла -

ди) та олігархічно го бізне су. Влад на но мен к ла ту ра за без пе чу ва -

ла адміністра тивні ре сур си для про ве ден ня ви бор чих кам паній. Це

пе ре дусім пе ред ба ча ло ви ко ри с тан ня бю д жет них коштів для

мобілізації підтрим ки на ко ристь Пре зи ден та на місцях та кон -

троль за підра хун ком го лосів для за без пе чен ня не обхідно го ре -

зуль та ту. Окрім голів місце вих дер жадміністрацій, про яких

зга ду ва ло ся, до но мен к ла тур но го ко ла підтрим ки на ле жа ли і

пред став ни ки си ло вих відомств, та ких як: По дат ко ва

адміністрація, Служ ба без пе ки, Міністер ст во внутрішніх справ

та Ге не раль на про ку ра ту ра Ук раїни. Си ло ви ки за без пе чу ва ли

Кучмі не обхідні інстру мен ти для за ля ку ван ня і ти с ку на

підприємців, політиків та жур налістів че рез по дат кові

інспекції та кримінальні пе ресліду ван ня. 

Чис ленні при кла ди ви ко ри с тан ня си ло вих ор ганів у політич них

цілях містять ся у за пи сах роз мов Пре зи ден та Ку ч ми, які бу ли

здійснені май о ром дер жав ної охо ро ни Ми ко лою Мель ни чен ком, до -

стовірність яких підтвер д же на ек с пер том ФБР Брю сом Кенігом. В

од но му з них Ку ч ма віддає на каз Го лові Дер жав ної по дат ко вої

адміністрації Ми колі Аза ро ву та Міністру внутрішніх справ Юрію

Крав чен ку по пе ре ди ти усіх працівників по дат ко вої служ би на
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місцях та голів кол госпів, що во ни втра тять ро бо ту, як що Ку ч -

ма про грає ви бо ри у їхніх регіонах.17

КУ Ч МА: Ты дол жен со брать всех сво их, бл..., на ло го ви ков, по

рай о нам — ну, хо тя бы об ла ст ным. И пре ду пре дить: кто в рай о не

про иг ра ет вы бо ры, тот по сле вы бо ров ра бо тать не бу дет. Ни од -

но го не ос та вим. Ты ведь дол жен сесть с каж дым пред се да те лем

(кол хо за — Ред.), и ска зать: "Или ты, бл..., в тюрь ме бу дешь

си деть, или ты дол жен дать го ло са". Так или нет?

АЗА РОВ: Я по ни маю, все бу дет. 

Ку ч ма ви ко ри с то ву вав ре пре сив ний по тенціал цих чо ти рь ох дер -

жав них інсти туцій не ли ше для мобілізації підтрим ки під час ви -

бор чих кам паній, але й для ней т ралізації політич них опо нентів

навіть після пе ре мо ги на ви бо рах. Як свідчать за пи си Мель ни -

чен ка, 8 лю то го 2000 ро ку Пре зи дент на ка зав Го лові СБУ Ле оніду

Дер ка чу ор ганізу ва ти на пад на на род но го де пу та та Ук раїни Олек -

сан д ра Єльяш ке ви ча.18

КУ Ч МА: (очень гром ко, в со сто я нии край не го воз буж де ния): Ото,
бля, еще жи де ныш, блядь! (Ель яш ке вич про дол жа ет вы сту пать, а
Ку ч ма и Дер кач мгно вен но на чи на ют го во рить ти хо)

КУ Ч МА: Он до про сит ся.

ДЕР КАЧ: Еб нуть его!

КУ Ч МА: Еб нуть! Пусть! Пусть ев рей ка возь мут жи ды!

ДЕР КАЧ: Возь мут и сде ла ют. Что ему в кон це кон цов. При бьют и
ска жут: "Му дак! (Не за дол го до на па де ния, в сес си он ном за ле Вер -
хов ной Ра ды Сур кис за явил Ель я шке ви чу в при сут ст вии сви де те -
лей, что тот "до иг ра ет ся и по лу чит тру бой по го ло ве" — Ред.).

17 Микола Мельниченко. "Кто есть кто. На диване президента Кучмы", http://www.compro-

mat.ru/main/kuchma/knigakuchma.htm
18 Там само, http://www.compromat.ru/main/kuchma/knigaderkach.htm
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КУ Ч МА: Пусть жи ды жи да! Ну, я со гла ша юсь. (На зы ва ет ся фа ми -
лия че ло ве ка, ко то ро му по ру ча ет ся не по сред ст вен но ор га ни зо вать
на па де ние — Ред.)

ДЕР КАЧ: По спе шим! 

У та кий спосіб Ку ч ма на ма гав ся за ля ка ти опо зиційно го де пу та -

та від спроб про тидіяти ав то ри тар ним кро кам Пре зи ден та. Че рез

день після на ка зу на Єльяш ке ви ча був здійсне ний на пад,

внаслідок яко го він по тра пив до лікарні з важ ки ми уш ко д жен ня -

ми го ло ви. Інші за пи си вка зу ють на при четність Юрія Крав чен ка

до ви к ра ден ня помічни ка опо зиційно го де пу та та Сергія Го ло ва то -

го Олексія По дольсь ко го та ви мо ги Ку ч ми при бор ка ти низ ку відо -

мих не за леж них жур налістів, се ред яких Юлія Мос то ва ("Дзер ка -

ло тиж ня"), Те тя на Ко ро бо ва ("Грані"), Олег Ляш ко ("Сво бо да")

та Олег Єльцов ("Ук раїна криміна ль на").19

Ле онід Дер кач, Юрій Крав чен ко, а та кож Гла ва Адміністрації

Пре зи ден та Во ло ди мир Лит вин об го во рю ва ли з Ку ч мою спо со би вга -

му ван ня ще од но го з послідо вних кри тиків Пре зи ден та в жур -

налістсько му се ре до вищі — Ге оргія Гон гад зе.20 Він зник 16 ве -

рес ня 2000 ро ку. Пра во охо ронні ор га ни, включ но з Ге не раль ною

про ку ра ту рою Ук раїни, прак тич но са бо ту ва ли розсліду ван ня йо го

вбив ст ва, за без пе чу ю чи при крит тя для ви щих дер жав них служ -

бовців, які підо зрю ва ли ся у здійсненні цьо го зло чи ну. 

Інша ча с ти на гру пи підтрим ки Ку ч ми, що ут во ри ла не фор маль ну

ос но ву для йо го ав то кра тич ної вла ди, скла да ла ся з олігархів.

Олігар ха ми на зи ва ють осіб, які за ро би ли свої капіта ли че рез

привілей о ва ний до ступ до дер жав ної влас ності під час при ва ти -

зації, чи ви ко ри с то ву ю чи еко номічні пільги у формі суб сидій та

19 Стенограми розмов на сторінці інтернет-видання "Українська правда",

http://www2.pravda.com.ua/archive/?0121-3-new
20 Там само.
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мо но поль них рент. До ос нов них дже рел до ходів ук раїнських

олігархів у 1990-х ро ках на ле жа ли: 1) торгівля енер го носіями;

2) ви до бу ток, пе ре роб ка та ек с пор ту ван ня міне раль них ре сурсів

(чорні та ко ль о рові ме та ли); 3) кон троль над роз поділом енергії. 

Олігар хи відігра ли виз на чаль ну роль у за без пе ченні пе ре мо ги

Ку ч ми на пре зи дентсь ких ви бо рах 1999 ро ку. На базі трьох

олігархічних уг ру по вань бу ли ство рені пе ре дви борчі шта би, які

зай ма ли ся фінан су ван ням кам панії, її медіа-підтрим кою та ор -

ганізаційною підтрим кою ки шень ко ви ми партіями і фракціями у

Вер ховній Раді. Го ло вним ме не д же ром кам панії був Олек сандр Вол -

ков, який, за оцінка ми ек с пертів, за ро бив свій капітал на

торгівлі наф тою та га зом.21 Він був ліде ром пар ла ментсь кої

фракції "Відро д жен ня регіонів", до якої вхо ди ла здебільшо го

регіональ на бізнес-еліта. Фінан сові ре сур си для кам панії Ку ч ми

роз поділя ли ся че рез фонд "Соціаль ний за хист", який на ле жав Вол -

ко ву. Йо го медіа-ре сур си вклю ча ли київський те левізійний ка нал

"Гравіс" та за галь но національ ну що ден ну га зе ту "Се го дня". На

підтрим ку Ку ч ми ви с ту пи ла і очо лю ва на Вол ко вим партія "Де мо -

кра тич ний со юз", яка на той час ма ла близь ко 700 об лас них,

міських та рай он них відділень і налічу ва ла близь ко 13 ти сяч

членів. Зго дом на партію Вол ко ва бу ла та кож по кла де на

відповідальність за ор ганізацію так зва ної на род ної ініціати ви

з про ве ден ня за галь но національ но го ре фе рен ду му 2000 ро ку. За її

ор ганізаційної підтрим ки бу ло зібра но близь ко 3 мільйонів

підписів на ко ристь про ве ден ня ре фе рен ду му.

Дру гий пе ре дви бор чий штаб був ор ганізо ва ний на ос нові фінан -

со во-індустріаль ної гру пи Вікто ра Мед вед чу ка та Гри горія

Суркіса. Їм на ле жа ло при наймні вісім об ле нер го, які спла чу ва -

21 Николай Вавилов. "Президент Украины вступил в схватку с олигархами". Независимая

газета, № 231, 6 декабря, 2000.
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ли ли ше 6-7% по вної ціни от ри ма ної еле к т ро е нергії.22 За до по мо -

гою оф шор них ком паній на той час во ни при ва ти зу ва ли два ме та -

лургійні підприємства у За поріжжі та Дніпро пе т ровсь ку і ста ли

влас ни ка ми київсько го фут боль но го клу бу "Ди на мо".23 Їхня медіа-

імперія вклю ча ла два національні те левізійні ка на ли "Інтер" та

"1+1", а та кож декілька га зет. Ор ганізаційна підтрим ка за без -

пе чу ва ла ся партією СДПУ(о), очо лю ва ною Мед вед чу ком, що ма ла од -

ну з найбільш роз га лу же них партійних ме реж в Ук раїні. 

Тре тя гру па бу ла ор ганізо ва на зя тем Ку ч ми Вікто ром Пінчу ком,

яко го де які ек с пер ти на зи ва ють "ста ле вим ко ро лем Ук раїни".24 На

той час він кон тро лю вав п'ять ос нов них ме та лургійних

підприємств в Ук раїні, а та кож три найбільші підприємства з ви -

роб ництва труб. Кон сорціум "Інтер пайп", очо лю ва ний Пінчу ком,

та кож зай мав ся роз поділом енергії та га зу в чо ти рь ох східно ук -

раїнських об ла с тях, які на ле жать до найбільш індустріалізо ва них

у дер жаві. Окрім цьо го, до йо го бізнес-холдінгу вхо ди ла провідна

ком панія мобільно го зв'яз ку "Київстар GSM". Чис ленні медіа-ре -

сур си Пінчу ка вклю ча ли при ват ний те левізійний ка нал "ICTV",

найбільш ти раж ну що ден ну га зе ту "Фак ти", а та кож тиж не вик "Сто -

лич ные но во сти". Віктор Пінчук роз по чав і влас ний партійний про -

ект, за сну вав ши 1998 ро ку партію "Тру до ва Ук раїна".

Фінан су ван ня кам панії Ку ч ми здійсню ва ло ся і ок ре ми ми пред став -

ни ка ми дер жав них ком паній, які за роб ля ли свої тіньові капіта ли

за вдя ки пре зи дентсь ко му за ступ ництву. В одній з за пи са них Ми ко -

лою Мель ни чен ком роз мов Вол ков і Ку ч ма ви ма га ють від Іго ря Ба -

кая до дат ко вих фінансів на пе ре додні пер шо го ту ру ви борів:25

22 Aslund, "Why Has Ukraine Failed to Achieve Economic Growth?", с. 319-320.

23 Вавилов. "Президент Украины вступил в схватку с олигархами".

24 Aslund, c. 321.

25 Микола Мельниченко. "Кто есть кто. На диване президента Кучмы", 

http://www.compromat.ru/main/kuchma/knigabakaj.htm
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ВОЛ КОВ: Сей час нуж но ми ни мум 25 мил ли о нов... Вче ра нуж но бы ло.

БА КАЙ: (Вол ко ву): Во втор ник я те бе от дам 25 мил ли о нов. До

втор ни ка — 25 на лич ны ми. 

КУ Ч МА: До это го нуж но в пер вом ту ре вы иг рать. Будь го то вым

двад цать на вто рой круг.

БА КАЙ: Я от дам свои. Но я хо чу, чтоб вы все про сто зна ли, что

все день ги, ко то рые про сто это, все мои... 

Са ме пред став ни ки олігархічно го бізне су та си ло вих струк тур

на да ли Пре зи ден ту Кучмі вирішаль ну підтрим ку в кри тич ний період

політич ної кри зи на по чат ку 2001 ро ку. 

Кри за де мо кра тич них сил

Од но час но із по си лен ням в Ук раїні ав то ри та риз му уп ро довж дру -

гої по ло ви ни дев'яно с тих років відбу ва ло ся по слаб лен ня де мо кра -

тич них політич них сил та по сту по ва маргіналізація тих політич -

них партій, які до них на ле жа ли. 

Політич ною партією, за виз на чен ням італійсько го політо ло га

Джо ванні Сар торі, мо же вва жа ти ся "будь-яка політич на гру па, що

бе ре участь у ви бо рах та здат на де ле гу ва ти своїх кан ди датів на

ви борні по са ди".26 Од нак, як за зна чає провідний дослідник про -

блем де мо кратії Леррі Дай монд, партії спри я ють де мо кра ти зації

дер жа ви ли ше, як що во ни де мон ст ру ють як нор ма тив ну, так і

біхевіораль ну (по ведінко ву) вірність прин ци пам де мо кратії.

Нор ма тив на вірність ви ма гає від політич ної партії "виз нан ня

легітим ності де мо кратії,27 кон сти туційних пра вил та інсти туцій

дер жа ви у всіх її ста тут них та про грам них до ку мен тах". На

26 Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis (New York:

Cambridge University Press, 1976), c. 64.
27 Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation (The Johns Hopkins

University Press, 1999), c. 69.
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біхевіораль но му рівні партії по винні до ся га ти свої цілі ли ше у

вста нов ле них пра во вих та інсти туційних ме жах. Ра зом з тим

партії по винні чи ни ти опір будь-яким по ру шен ням де мо кра тич них

норм у діях вла ди та роз гля да ти та кий опір як свій дов го ст ро -

ко вий інте рес. Ми ви ко ри с то вуємо кон цепцію біхевіораль ної

вірності де мо кратії для розрізнен ня між де мо кра тич ни ми та інши -

ми партіями на політичній арені. 

Де мо кра тич на партія яв ляє со бою політич не уг ру по ван ня, яке не

ли ше про го ло шує вірність де мо кра тич ним прин ци пам у своїх про -

грам них до ку мен тах та прак тичній діяль ності, але й публічно за -

хи щає їх у ви пад ках по ру шень інши ми політич ни ми грав ця ми. Та -

ким чи ном во на ви с ту пає інстру мен том го ри зон таль но го кон тро лю

за діями прав ля чої еліти. Та ка партія пред став ляє інте ре си де -

мо кра тич но на ла ш то ва них гро ма дян та на дає їм мож ливість бра ти

участь у політич но му про цесі. Та за умо ви існу ван ня ре жи му,

який не хтує прин ци па ми де мо кратії, партія не мо же де ле гу ва ти

своїх членів у владні струк ту ри і од но час но за ли ша ти ся де мо -

кра тич ною. Ад же та ким спо со бом во на бе ре на се бе

відповідальність і за ті ав то ри тарні кро ки, до яких вдається

влад ний ре жим. 

На по чат ку дев'яно с тих років в Ук раїні єди ною впли во вою

політич ною си лою, здат ною відсто ю ва ти де мо кра тичні цінності,

був На род ний рух Ук раїни (НРУ). Од нак ця партія об ра ла стра -

тегію співпраці з вла дою, не зва жа ю чи на усі її ав то ри тарні про -

яви. Це при зве ло до по сту по вої втра ти нею сво го ко лиш нь о го

впли ву та довіри ча с ти ни ви борців, а та кож ста ло од ним із чин -

ників кри зи де мо кра тич них сил на прикінці дев'яно с тих років.

Рух був ор ганізо ва ний во се ни 1989 ро ку як си ла, що ви с ту пає

за су ве ренітет Ук раїни та відро д жен ня її національ них тра дицій

і сим волів. Він поєдну вав як ре фор мо ва них ко муністів, так і ко -

лишніх ди си дентів. Про го ло шу ю чи відданість де мо кратії та за хи -
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с ту прав лю ди ни, пер шо чер го вою ціллю для лідерів Ру ху за ли ша -

ла ся ідея ук раїнсько го національ но го відро д жен ня. Вод но час під

час ви борів до Вер хов ної Ра ди у бе резні 1990 ро ку кан ди да ти від

Ру ху по зиціону ва ли се бе як пред став ни ки де мо кра тич ної опо зиції.

Це за без пе чи ло їм май же тре ти ну місць у Вер ховній Раді і доз -

во ли ло ство ри ти фракцію "На род на ра да", яка ста ла про ти ва гою

ко муністичній більшості.28 Уже во се ни 1990 ро ку учас ни ки дру го -

го з'їзду Ру ху виз на чи ли своєю про грам ною ме тою здо бут тя Ук -

раїною не за леж ності. А під час пер ших пре зи дентсь ких ви борів у

грудні 1991 ро ку В'яче слав Чор новіл, який ба ло ту вав ся за

підтрим ки Ве ли кої Ра ди Ру ху, от ри мав 23,3% го лосів ви борців. 

Зго дом партія по відно шен ню до вла ди по зиціону ва ла се бе як

кон ст рук тив на опо зиція. Це оз на ча ло, що Рух, підтри му ю чи Пре зи -

ден та Ле оніда Крав чу ка, за ли шав за со бою пра во кри ти ку ва ти певні

йо го рішен ня. Партія та кож підтри му ва ла кан ди да ту ру Ле оніда

Крав чу ка у дру го му турі пре зи дентсь ких ви борів 1994 ро ку і ого -

ло си ла про пе рехід в опо зицію після пе ре мо ги Ле оніда Ку ч ми. Про -

те вже че рез три місяці лідер Ру ху В'яче слав Чор новіл роз по чав

кон суль тації із но во об ра ним Пре зи ден том, на го ло шу ю чи на

спільності у ба га ть ох їхніх по гля дах. Уп ро довж пер шо го пре зи -

дентсь ко го терміну Ку ч ми Рух, че рез постійну співпра цю із вла -

дою, по сту по во втра тив оз на ки опо зиційної політич ної си ли. Інші

но во с тво рені пра во цен т ристські партії та кож ви ко ри с то ву ва ли

стра тегію Ру ху і на да ва ли пе ре ва гу співпраці із влад ним ре жи мом. 

Відмо ва пра во цен т ристів пе рей ти в опо зицію до ре жи му Ку ч ми

бу ла ча ст ко во пов'яза на із особ ли во с тя ми націонал-де мо кра тич -

ної іде о логії, яку во ни сповіду ва ли. Ук раїнські націонал-де мо -

кра ти пер шо чер го вим за вдан ням вва жа ли роз бу до ву дер жа ви, а не

28 Alexander Motyl and Bohdan Krawchenko, "Ukraine: from empire to statehood," in New

States, New Politics: Building the Post-Soviet Nations, Ian Bremmer and Ray Taras eds.
(Cambridge: Cambridge University Press 1997), c. 249.
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роз ви ток її де мо кра тич них інсти тутів. То му Рух ви прав до ву вав

ком проміси із прав ля чою елітою не обхідністю ут ри ма ти не за -

лежність дер жа ви. А де ле гу ю чи своїх пред став ників у ви ко нав чу

вла ду, націонал-де мо кра ти вва жа ли, що спри я ють зміцнен ню ук -

раїнської дер жав ності. Але та ка стра тегія пе ре шко ди ла партії

ста ти послідо вно де мо кра тич ною си лою в ук раїнській політиці. Це

особ ли во відби ло ся на її суспільній підтримці у час, ко ли ав -

то ри та ризм вла ди по чав по си лю ва ти ся. На пар ла ментсь ких ви бо рах

1998 ро ку Рух от ри мав ли ше 9,4% го лосів за партійни ми спи с ка -

ми, а йо го кан ди да ти пе ре мог ли у 14 од но ман дат них ок ру гах.29 Вже

че рез рік, під час пре зи дентсь ких ви борів у жовтні 1999 ро ку,

два рухівські кан ди да ти — Ген надій Удо вен ко (НРУ) та Юрій Ко -

с тен ко (УНР) — от ри ма ли ра зом тро хи більше 4% го лосів. 

Після пе ре об ран ня Пре зи ден та Ку ч ми де пу та ти-рухівці та інші

пра во цен т ри с ти (де пу та ти фракцій "Ре фор ми-Кон грес" і

"Батьківщи на") у Вер ховній Раді об'єдна ли ся із пред став ни ка ми

про пре зи дентсь ких фракцій, ут во рив ши но ву пар ла ментсь ку

більшість. 

Фор маль не ут во рен ня аль ян су між націонал-де мо кра та ми та про -

пре зи дентсь ки ми си ла ми відбу ло ся у лю то му 2000 ро ку, після при -

зна чен ня Вікто ра Ющен ка Гла вою уря ду. Ре ш та де мо кра тич но-

орієнто ва них де пу татів уже не яв ля ли со бою ор ганізо ва ну си лу,

яка б мог ла здійсню ва ти серй оз ний опір по си лен ню ав то ри та риз -

му вла ди. То му ініційо вані Ку ч мою зміни до Кон сти туції, спря -

мо вані на по си лен ня йо го влад них по вно ва жень, у липні 2000 ро -

ку бу ли підтри мані 251 на род ним де пу та том, до чис ла яких

увійшли май же всі де пу та ти від фракцій націонал-де мо кратів. Та -

ким чи ном во ни ста ли співу час ни ка ми по ру шен ня фун да мен таль но го

де мо кра тич но го прин ци пу го ри зон таль но го кон тро лю, який ба -

29 Центральна виборча комісія,

http://195.230.157.53/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0
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зується на рівно вазі і не за леж ності усіх гілок вла ди. От же,

дек ла ру ю чи відданість де мо кра тич ним прин ци пам, більшість

націонал-де мо кратів ви я ви лась не го то вою їх за хи ща ти. Се ред

найбільш ак тив них про тив ників прий нят тя пре зи дентсь ко го за ко -

но про ек ту бу ли ли ше пред став ни ки лівих фракцій (Олек сандр Мо -

роз) та ок ремі по за фракційні де пу та ти (Сергій Го ло ва тий, Ана -

толій Матвієнко, Олек сандр Єльяш ке вич). Од нак їхніх зу силь на

той час уже бу ло не до стат ньо. Го ло су ван ня що до змін до Кон сти -

туції засвідчи ло, що ор ганізо ва на де мо кра тич на опо зиція Пре зи -

ден ту Кучмі бу ла май же ліквідо ва на.

От же, про те ст ний рух в Ук раїні у грудні 2000 ро ку ви ник на

тлі двох про цесів — по си лен ня ав то ри та риз му вла ди та кри зи де -

мо кра тич ної опо зиції. Згідно з вис нов ка ми аме ри кансь ких політо -

логів, вірогідність про те ст ної мобілізації ви ща за умо ви

помірко ва них ав то ри тар них ре жимів, ніж у повністю відкри тих чи

повністю за кри тих си с те мах. На прикінці 2000 ро ку політич на си -

с те ма в Ук раїні за ли ша ла ся напівав то ри тар ною, що за ли ша ло

простір для ав то ном них політич них дій. Вод но час че рез

відсутність ор ганізо ва ної де мо кра тич ної опо зиції суспільство

бу ло поз бав ле не інсти туційних спо собів про тидії ан ти де мо кра -

тич ним кро кам вла ди та впли ву на про цес прий нят тя рішень. От -

же, публічний про тест як не фор маль ний спосіб впли ву за ли шав ся

єди ним шля хом для тих гро ма дян, які хотіли, щоб вищі дер жавні

по са довці не сли відповідальність за свої дії. 

Ви ник нен ня си ту а тив них мож ли во с тей для про те с ту

Струк турні пе ре ду мо ви, ок рес лені ви ще, бу ли важ ли ви ми, але не

до статніми для ви ник нен ня гро ма дсь ко го про те с ту в Ук раїні на -

прикінці 2000 ро ку. Ад же політич на си с те ма ба га ть ох по ст ра -

дянсь ких дер жав ма ла ав то ри тарні ри си за ча ст ко вої чи по вної

відсут ності де мо кра тич ної опо зиції. Все ж, на відміну від Ук -
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раїни, в них не ви ник та кий про те ст ний рух, який був би здат -

ний ефек тив но про тидіяти владі. Особ ли вим у ви пад ку Ук раїни бу -

ло поєднан ня двох видів си ту а тив них мож ли во с тей, які по си ли ли

мобілізаційний по тенціал суспільства.

Роз кол влад ної еліти

Як за зна ча ють провідні дослідни ки пе рехідних суспільств

О'Дон нел і Шміттер, пе рехід від ав то ри та риз му до де мо кратії ча -

с то роз по чи нається з роз ко лу прав ля чої еліти на при хиль ників

пом'як шен ня та зміцнен ня ав то ри та риз му (soft-liners and hard-

liners), яких ми на зи ваємо тут ре форміста ми та ре т ро гра да ми.30

Ос танні вва жа ють, що про дов жен ня ав то ри тар но го правління є мож -

ли вим і ба жа ним у той час, ко ли ре формісти ви с ту па ють за пев -

ну лібе ралізацію ре жи му у відповідь на суспільні ви мо ги. Роз -

кол в еліті вва жається та кож однією з пе ре ду мов по чат ку про те -

с ту. Пов'язу ю чи се бе з ре форміста ми, учас ни ки про те ст но го ру -

ху роз ра хо ву ють, що ча с ти на їхніх ви мог знай де ро зуміння та

підтрим ку все ре дині прав ля чої еліти. 

Пер спек ти ва роз ко лу в ук раїнській прав лячій еліті ви ник ла з

при зна чен ням Вікто ра Ющен ка Прем'єр-міністром та по явою в уряді

Юлії Ти мо шен ко на по саді віце-прем'єр-міністра. Пе ре бу ва ю чи на

по саді Го ло ви Національ но го бан ку Ук раїни, Ющен ко ніко ли не на -

ле жав до ко ла близь ких со юз ників Ку ч ми. На по саді Гла ви уря ду

він на ма гав ся дис танціюва ти ся від політич но го про це су, кон цен -

т ру ю чись на про ве денні еко номічних ре форм. Од нак, не зва жа ю чи на

та ку де мон ст ра тив ну відсутність політич них амбіцій в Ющен ка,

Ку ч ма рев ни во слідку вав за зро с тан ням рей тин гу суспільної

довіри до ньо го, яка у другій по ло вині 2000 ро ку вже знач но пе -

30 Guillermo O'Donnel and Philippe Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule.

Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore: The Johns Hopkins
University Press 1986), c. 15-17.
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ре ви щу ва ла довіру до Пре зи ден та.31 Окрім то го, еко номічна

політи ка уря ду Ющен ка, як на при клад: об ме жен ня бар те ру, ре фор -

ма енер ге ти ки та спро би зро би ти більш про зо рим про цес при ва ти -

зації — вда ри ли по бізнес-інте ре сах олігархів з ото чен ня Ку ч -

ми. Врешті-решт один з най б лиж чих со юз ників Ющен ка в уряді —

Юлія Ти мо шен ко — бу ла об'єктом особ ли вої не на висті з бо ку Пре -

зи ден та.32 Внаслідок цих фак торів взаємовідно си ни між Гла вою

уря ду та Гла вою дер жа ви за ли ша ли ся про хо лод ни ми уп ро довж 2000

ро ку, а тер тя між ни ми підси лю ва ло ся. На явність на чільній дер -

жавній по саді по пу ляр ної у суспільстві осо би, не пов'яза ної зо -

бов'язан ня ми та зв'яз ка ми з існу ю чи ми бізнес-кла на ми, ство ри ло

по тенціал для роз ко лу все ре дині влад ної еліти. 

Розбіжності між пред став ни ка ми прав ля чої еліти бу ли все ж не -

до статніми для то го, щоб учас ни ки про те с ту сподіва ли ся на ефек -

тивність своєї акції. Ад же по тенційні ре формісти все ре дині вла -

ди не бу ли зацікав лені у де мо кра ти зації ре жи му до ти, до ки їх за -

до воль ня ло існу ю че ста тус-кво. До три му ю чись стра тегії націонал-

де мо кратів, Ющен ко ухи ляв ся від відкри то го опо ру ав то ри тарній

політиці в Ук раїні. До то го ж пря мою кон фрон тацією із Пре зи ден -

том він ри зи ку вав втра ти ти прем'єрське крісло. От же, для по чат -

ку про те ст ної акції не обхідна бу ла по ява у ко лах політич ної

еліти відкри то го та впли во во го со юз ни ка про те с ту ю чих. 

Політич ний со юз ник

Дослідни ки виділя ють декілька шляхів, яки ми впли вові со юз ни -

ки мо жуть спри я ти роз вит ку про те ст но го ру ху. Во ни вклю ча ють:

підтрим ку та обґрун ту ван ня ви мог про те с ту ю чих, за без пе чен ня

31 За матеріалами Центру соціологічних і політичних досліджень та технологій

"Соціополіс", у липні 2000 року рейтинг довіри Віктора Ющенка складав 18,3%, а Леоніда
Кучми - 7,0%; http://www.spr.org.ua/ 
32 JV Koshiw, Beheaded. The Killing of a Journalist (Artemia Press 2003), c. 186.
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про те ст ної акції фінан со ви ми та ма теріаль ни ми ре сур са ми, а та -

кож на дан ня пев них га рантій без пе ки учас ни кам про те с ту. Як за -

зна ча ють дослідни ки, на явність впли во вих со юз ників "особ ли во

важ ли ва у не де мо кра тич них си с те мах, в яких такі ру хи ма ють до -

ступ ли ше до об ме же ної кількості внутрішніх ре сурсів".33 От же,

в Ук раїні за умо ви відсут ності де мо кра тич ної опо зиції та

нерішу чості ре формістів у владі по ява впли во во го со юз ни ка бу -

ла кри тич но важ ли вим фак то ром у ви ник ненні хвилі гро мадсь ко го

про те с ту. Та ким со юз ни ком для про те ст ної акції в Ук раїні во се -

ни 2000 ро ку став лідер СПУ Олек сандр Мо роз.

28 ли с то па да 2000 ро ку лідер Соціалістич ної партії Ук раїни та

ко лишній Го ло ва Вер хов ної Ра ди Олек сандр Мо роз ви с ту пив із

публічною за явою у пар ла менті, в якій він зви ну ва тив Пре зи ден -

та Ку ч му в за мов ленні вбив ст ва жур наліста Ге оргія Гон гад зе. Мо -

роз та кож на звав іме на інших ви со ких дер жав них по са довців, при -

чет них, за йо го сло ва ми, до ор ганізації ви к ра ден ня жур наліста:

Гла ва Адміністрації Пре зи ден та Во ло ди мир Лит вин, Го ло ва СБУ Ле -

онід Дер кач та Міністр внутрішніх справ Юрій Крав чен ко. На

підтвер д жен ня сво го зви ну ва чен ня Мо роз про де мон ст ру вав за пи си,

зроб лені працівни ком дер жав ної охо ро ни Ми ко лою Мель ни чен ком у

кабінеті Пре зи ден та. Ав тен тичність за писів, на які він по си -

лав ся, вже тоді бу ла підтвер д же на іно зем ною ек с пер ти зою. На

підставі до стовірності цих до казів він за кли кав на род них де пу -

татів Ук раїни роз по ча ти про це ду ру імпічмен ту Пре зи ден та Ку ч ми.

Од нак більшість йо го ко лег-де пу татів зви ну ва ти ли Мо ро за в ор -

ганізації про во кації та спробі на га да ти про се бе після по раз -

ки на пре зи дентсь ких ви бо рах. Офіційну за яву де пу татів, яка

місти ла ці зви ну ва чен ня, підпи са ли ліде ри усіх про пре зи дентсь -

ких фракцій, а та кож два ліде ри Ру ху — Ген надій Удо вен ко та

Юрій Ко с тен ко.34 Че рез 17 днів без ре зуль тат но го про ти сто ян ня у

33 William Gamson, c. 64-67.

34 Koshiw, c. 140.
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пар ла менті на київсько му май дані Не за леж ності з'яви ли ся перші

на ме ти про те с ту ю чих.

За ява Мо ро за у Вер ховній Раді ста ла своєрідним ка таліза то ром

по чат ку про те с ту. На пер шо му етапі Соціалістич на партія на да -

ла та кож ре сурс ну ба зу для йо го ор ганіза торів. Ак тивісти партії

приєдна ли ся до про те с ту ю чих у сто лиці та зай ма ли ся гро мадсь кою

мобілізацією у регіонах. СПУ взя ла на се бе, за де я ки ми оцінка -

ми, май же 90% ви датків на ор ганізацію пер шо го ета пу про те ст них

акцій у грудні 2000 ро ку.35 Але соціалісти на ма га ли ся не афішу -

ва ли свій вне сок в ор ганізацію акцій про те с ту для то го, щоб во -

на не ви гля да ла вузь ко партійним за хо дом. Мо роз навіть звер нув -

ся до ор ганіза торів із про хан ням об ме жи ти кількість чер во них

пра порів СПУ у на ме то во му містеч ку.36

Фракція СПУ у Вер ховній Раді та де які інші опо зиційні де пу -

та ти та кож до мо гли ся об го во рен ня ви мог про те с ту ю чих у ви що му

за ко но дав чо му ор гані дер жа ви. І вже че рез декілька днів після

по чат ку про те с ту йо го провідни ки от ри ма ли мож ливість ви с ту пи ти

пе ред на род ни ми де пу та та ми у стінах пар ла мен ту, що спри я ло шир -

шо му роз го ло су про про те ст ну акцію та підви щи ло її суспільну

ва гу. Окрім то го, са ме на родні де пу та ти, солідарні з учас ни ка -

ми про те с ту, до по мог ли їм вста но ви ти та підтри му ва ти на ме то ве

містеч ко у центрі Києва. Їх при сутність змен шу ва ла за гро зу ре -

пре сив них дій з бо ку пра во охо рон них ор ганів. 

За га лом зна чен ня Мо ро за для по чат ку про те ст но го ру ху по ля гає

у то му, що він впер ше публічно за явив про при четність ви що го

дер жав но го керівництва до вбив ст ва жур наліста, підняв ши цю про -

бле му на за галь но національ ний рівень. Це ство ри ло ґрунт для по -

даль шої суспільної мобілізації про ти пер ших осіб дер жа ви.

35 Інтерв'ю Сергія Куделі із Володимиром Чемерисом. Київ, Україна, 19 грудня, 2002 року.

36 Там само.
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Пси хо логічний кон текст про те с ту

Як вже за зна ча ло ся, струк турні й си ту а тивні пе ре ду мо ви роз -

ши рю ють мож ли вості для про те с ту та спри я ють йо го роз вит ку. Їх

на явність ро бить про тестні дії ефек тив ним і ча с то ос таннім спо -

со бом впли ву гро ма дян на політич ний про цес. Од нак во ни не по -

яс ню ють той емоційний стан, який штов хає гро ма дян на про тестні

дії. Ба жан ня ви с ту пи ти із про те с том ви ни кає внаслідок по яви

ком плек су емоцій, які роб лять про те ст ну акцію мо раль но не -

обхідною для її учас ників. Ко ли такі емоції охоп лю ють ши ро ке

ко ло лю дей, во ни ство рю ють пси хо логічний кон текст ко лек тив них

дій. Про тестні емоції пов'язу ють із "яс к ра вим ви яв лен ням не -

спра вед ли вості у соціаль них умо вах жит тя чи пе ре тво рен ням на

амо раль не то го, що раніше вик ли ка ло не вдо во лен ня, але все ж то -

ле ру ва ло ся ".37

Дві події осені 2000 ро ку ста ли клю чо ви ми у фор му ванні в ук -

раїнсько го суспільства пси хо логічно го кон тек с ту про те с ту. Пер -

шою подією бу ло вбив ст во не за леж но го жур наліста Ге оргія Гон -

гад зе, а дру гою — оп ри люд нен ня слідом за вбив ст вом свідчень,

що вка зу ва ли на при четність до цьо го зло чи ну ви щих дер жав них

по са довців.

Ге оргій Гон гад зе був провідним те ле радіожур налістом, який з

1997 ро ку — ча су по яви на те ле ба ченні йо го ав торсь кої про гра -

ми — аналітич но го тиж не ви ка "Вікна плюс" — зай мав по зицію

різко го кри ти ка політи ки Пре зи ден та Ку ч ми та йо го ото чен ня. Під

час пре зи дентсь ких ви борів 1999 ро ку Гон гад зе став од ним з най -

гостріших опо нентів Ку ч ми у жур налістсько му се ре до вищі. У цей

час, як ве ду чий вечірньо го ток-шоу на радіо "Кон ти нент", він

відкри то агіту вав за двох політич них кон ку рентів Ку ч ми — Євге -

37 David Snow and Robert Benford, "Master Frames and Cycles of Protest," in Aldon

Morris and Carol McClurg Mueller, eds., Frontiers in Social Movement Theory (New
Haven: Yale University Press), c. 133-55.
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на Мар чу ка та Олек сан д ра Мо ро за. Після то го як Ку ч ма вий шов у

дру гий ра унд ви борів із кан ди да том від Ко муністич ної партії Пе -

т ром Си мо нен ком, Гон гад зе за кли кав своїх слу хачів про го ло су ва -

ти про ти обох кан ди датів. 

У грудні то го ж ро ку Гон гад зе відвідав США з пе тицією до Дер -

жав но го де пар та мен ту та Кон гре су США, підпи са ну 64 ук раїнськи -

ми жур наліста ми. У ній на во ди ли ся при кла ди дер жав но го пе -

ресліду ван ня регіональ них та за галь но національ них ЗМІ, фак ти

по ру шень під час ви борів, а та кож місти ли ся зви ну ва чен ня на

ад ре су Ку ч ми у руй ну ванні не за леж но го те ле ба чен ня та пре си.

Пе тиція за вер шу ва ла ся по пе ре д жен ням уря дів західних дер жав про

те, що у ви пад ку їхньої па сив ності "те перішня си ту ація при зве -

де до вста нов лен ня ав то ри тар но го ре жи му в Ук раїні".38 У той са -

мий час, ко ли Гон гад зе у Ва шинг тоні роз повідав про по ру шен ня

Пре зи ден том Ку ч мою де мо кра тич них норм, ук раїнський Пре зи дент

та кож відвіду вав аме ри кансь ку сто ли цю для участі у засіданні

міждер жав ної комісії Ку ч ма-Гор. 

У квітні 2000 ро ку Гон гад зе роз по чав но вий інтер нет-про ект

"Ук раїнська прав да", який по ви нен був ста ти відкри тим дже ре лом

інфор мації з кри тич ним аналізом ук раїнської політи ки та її

дійо вих осіб. Хо ча кількість ко ри с ту вачів Інтер не том в Ук раїні

за ли ша ла ся об ме же ною, ця но ва інтер нет-га зе та відра зу при вер -

ну ла ува гу не ли ше політич них кіл, але й, як свідчать за пи си

Мель ни чен ка, заціка ви ла працівників Служ би без пе ки Ук раїни. То -

му зник нен ня Гон гад зе 16 ве рес ня 2000 ро ку спри чи ни ло миттєву

хви лю про те с ту се ред жур налістів із ви мо гою знай ти їхньо го ко -

ле гу. Розсліду ван ня йо го зник нен ня ши ро ко висвітлю ва ло ся у за -

галь но національній пресі та на те ле ба ченні, що за без пе чи ло

знач ний суспільний роз го лос об ста вин цьо го зло чи ну. Дру го го ли -

с то па да у лісах Та ра щансь ко го рай о ну, що під Києвом, бу ло знай -

38 Koshiw, c. 54.
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де не обез го лов ле не тіло, і вже на підставі по пе ред ньої ек с пер -

ти зи ста ло зро зуміло, що це тіло Ге оргія Гон гад зе. Особ ли во

вра жа ю чою бу ла жор стокість, з якою вчи ни ли зло чин про ти жур -

наліста. Че рез 26 днів після знай ден ня тіла Олек сандр Мо роз оп -

ри люд нив за пи си, на яких Пре зи дент Ук раїни та йо го ото чен ня об -

го во рю ють шля хи усу нен ня Гон гад зе.39

КУ Ч МА — Я хотів по про си ти вас про от та ку фор му. Ну, ви ко ри -

с тать, щоб я не за був. Гон гад зе цей.

КРАВ ЧЕН КО — А я, ми пра цюємо по ньо му. Зна чить ...

КУ Ч МА — Я ж ка жу, ви везіть йо го, ви кинь те. Од дай те че чен цам.

(не розбірли во), а тоді ви куп.

КРАВ ЧЕН КО — Ми про ду маємо. Ми сдєлаєм так, чтоб.

КУ Ч МА — Зна чить ви вез ти йо го, роз дяг нуть, бля, без штанів ос -

та вить, хай си дить. Я б зро бив про сто, бля...

КРАВ ЧЕН КО — Сьо годні мені до повіда ли. Ми там дєлаєм трош ки,

трош ки тре ба вив чи ти, ми зро би мо. В ме не за раз ко ман да боєвая,

ор ли такіє, що де ла ют все, что хо чеш. Значіт вот та кая сіту -

ація. (Про дов жен ня роз мо ви у до дат ку). 

Вбив ст во Гон гад зе та свідчен ня про при четність до ньо го ви -

щих керівників дер жа ви сфор му ва ли два еле мен ти пси хо логічно го

кон тек с ту про те ст них дій: відчут тя ра зю чої не спра вед ли вості та

ут во рен ня спільної іден тич ності про те с ту ю чих. По чут тя не спра -

вед ли вості бу ло пов'яза не із мо раль ним обу рен ням суспільства,

що дізна ло ся про зло чин про ти без за хис ної осо би, скоєний все -

силь ни ми мож но влад ця ми. Цей зло чин вик ли кав те, що один з

дослідників на звав "спра вед ли вим гнівом, який за пов нює тіло во -

гнем, а ду шу пе ре тво рює на залізо".40 Вод но час вбив ст во не зруч -

но го Пре зи ден ту жур наліста ста ло пе ре кон ли вим підтвер д жен ням

39 Стенограми усіх розмов розміщені на сторінці інтернет-видання "Українська правда",

http://www2.pravda.com.ua/archive/?0121-3-new
40 Gamson, c. 15.
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без за хис ності кож но го гро ма дя ни на пе ред без жаль ною ав то ри тар -

ною вла дою. Відчут тя обу рен ня, яке поділя ло ся од на ко во усіма

суспільни ми вер ст ва ми, ут во ри ло спільну для усіх гро ма дян іден -

тичність. Во на фор му ва ла ся на про ти с тав ленні "нас"(гро ма дян) та

"них"(вла ди). Без прав ни ми відчу ли се бе не ли ше жур налісти, пе -

ресліду вані за свою про фесійну діяльність, але й усі гро ма дя -

ни, сво бо да яких зно ву ви я ви ла ся об ме же ною. Чітко виз на че ним

був і об'єкт суспільно го обу рен ня. Відповідальність кон крет них

осіб з ви що го керівництва за цей зло чин підси ли ло у суспільній

свідо мості відчу женість від вла ди, а то му й відчут тя гро мадсь -

кої солідар ності.

Фак тор пер шо прохідників

Західні дослідни ки про те ст них рухів за зна ча ють, що будь—який

про тест по чи нається із по яви гру пи осіб, які пер ши ми поміча ють

нові політичні мож ли вості для про те с ту та здатні знай ти ре сур -

си для йо го ре алізації. У те о ре тичній літе ра турі їх на зи ва ють

пер шо прохідни ка ми (early risers).41 Во ни ви яв ля ють враз ливість

вла ди, де мон ст ру ють іншим на явні політичні мож ли вості для про -

те с ту та вла сни ми діями підтвер д жу ють ефек тивність про те ст них

дій. Пер шо прохідни ки та кож особ ли во силь но пе ре жи ва ють те не -

вдо во лен ня, яке зго дом по ши рюється у ціло му суспільстві. 

В Ук раїні пер шо прохідни ком бу ла гру па близь ко з п'яти сот

осіб, яка вий ш ла із де мон ст рацією та вста но ви ла перші шість на -

метів на май дані Не за леж ності у Києві 15 груд ня. До цієї гру -

пи на ле жа ли здебільшо го гро мадські ак тивісти, які вже ма ли

досвід в ор ганізації про те ст них акцій на по чат ку дев'яно с тих

років. Се ред них та кож бу ли ак тивісти різних політич них партій,

що пред став ля ли увесь іде о логічний спектр — від пред став ників

41 Tarrow, Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Mass Politics in

Modern State, c. 77.
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ком со мо лу та СПУ до "Со бо ру", УРП, ПРП та УНА. На дум ку од но -

го з ор ганіза торів про те с ту, та ке роз маїття партійної ре пре -

зен тації свідчи ло, що участь партійних ак тивістів у про тесті

бу ла де мон ст рацією не по зиції партій, а їхньої осо би с тої гро -

ма дянсь кої по зиції.42 Гро мадсь кий ха рак тер про те с ту знай шов

відо б ра жен ня і у діях гру пи ак тивістів, що пред став ля ли

київську ор ганізацію НРУ, очо лю ва ну Євге ном Жов тя ком. Во ни взя -

ли участь у про те с тах, не зва жа ю чи на ба жан ня цен т раль но го

керівництва партії дис танціюва тись від акції. Дії тих, хто роз -

по чав про те ст ну акцію, ма ли мобілізу ю чий вплив на ре ш ту не вдо -

во ле них гро ма дян, які не во лоділи не обхідним досвідом політич -

ної бо роть би та ор ганізаційни ми ре сур са ми. 

Про те ст на акція на май дані Не за леж ності при вер ну ла знач ну

гро мадсь ку ува гу з са мо го її по чат ку. Фор ма про те с ту — ціло до -

бо вий про тест у на ме тах в центрі сто лиці — ста ла помітним сим -

во лом гро мадсь ко го опо ру. Для по до лан ня інфор маційної бло ка ди

учас ни ки про те с ту вільно роз да ва ли листівки із роз ши ф ров кою

роз мов у кабінеті Пре зи ден та, а та кож транс лю ва ли їх че рез

вста нов лені на май дані гуч но мовці. Успіх суспільної мобілізації

став помітним вже че рез чо ти ри дні після по чат ку про те с ту. Тоді

в ор ганізо ваній за декілька днів де мон ст рації взя ли участь уже

близь ко 5 ти сяч лю дей. Охоп ле не "спра вед ли вим гнівом"

суспільство відчу ло, що, за умо ви слаб кості політич ної опо -

зиції, єди ним мож ли вим спо со бом зу пи ни ти свавілля ав то ри тар ної

вла ди став гро мадсь кий опір. Так роз по чав ся про те ст ний цикл.

42 Інтерв'ю з Володимиром Чемерисом.
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Георгій Гонгадзе бере участь в акції "Хвиля Свободи", яка була
ініційована журналістами газети "Експрес" у квітні 2000 року. Це була
перша протестна акція українських журналістів на захист свободи слова.
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Друзі та колеги Георгія Гонгадзе пройшли центральною вулицею м. Києва
Хрещатиком 23 вересня 2000 року, через сім днів після зникнення
журналіста. Вони зібрали підписи з вимогою до правоохоронних органів
знайти редактора інтернет-видання "Українська правда" Георгія Гонгадзе. 

Фото Олександра Синиці/УНІАН
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Народний депутат України Олександр Мороз після оприлюднення ним записів
розмов, зроблених у кабінеті Президента України. Згідно з його заявою,
зміст розмов свідчить про причетність Президента Кучми та інших державних
посадовців до зникнення та вбивства Георгія Гонгадзе.

Фото Олександра Синиці/УНІАН
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Народні депутати переглядають відеокасету зі свідченнями офіцера Служби
безпеки України Миколи Мельниченка в залі засідань Верховної Ради в
Києві у вівторок, 12 грудня 2000 року. Відеозапис був зроблений
депутатами Віктором Шишкіним, Сергієм Головатим і Олександром Жиром в
одній із країн Шенгенської зони в четвер, 7 грудня 2000 року, за
дорученням Тимчасової парламентської слідчої комісії з розслідування
обставин зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. 
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15 грудня 2000 року - перший день акції "Україна без Кучми".

Фото Дмитра Гавриша/УНІАН
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19 грудня 2000 року - більше 10 тисяч осіб прийшли до Адміністрації
Президента із запитанням "Кучма, де Гонгадзе?" та вимогою відставки
Президента України і силових міністрів.

Фото Дмитра Гавриша/УНІАН
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Співкоординатор акції "Україна без Кучми" Юрій Луценко у наметовому
містечку на майдані Незалежності.
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Етап ІІ: Про те ст ний рух і політич на еліта: 
ди наміка так тич ної взаємодії

(19 груд ня 2000 р. — 28 лю то го 2001 р.)

Про те ст ний цикл роз по чи нається у той мо мент, ко ли вла да по -

чи нає сприй ма ти про те с ту ю чих як впли во ву си лу, якій не обхідно

про тидіяти. У перші дні існу ван ня на ме то во го містеч ка на май -

дані Не за леж ності пер спек ти ви акції за ли ша ли ся не зро зуміли ми як

для спо с терігачів з бо ку вла ди, так і для са мих її ор ганіза -

торів. Хо ча учас ни ки про те с ту обіця ли зро би ти акцію без стро ко -

вою, її три валість за ле жа ла не стільки від ба жан ня про те с ту ю -

чих, скільки від кількості сто ронніх гро ма дян, го то вих приєдна -

ти ся до про те с ту. То му, як вва жає один з ор ганіза торів про те -

с ту Во ло ди мир Че ме рис, день пер шої ма со вої де мон ст рації у

центрі Києва став тим мо мен том, ко ли про те с ту ючі повіри ли у

мож ливість їхньої пе ре мо ги. 

З по чат ком про те ст но го цик лу го ло вною ме тою мож но владців є

ви най ден ня та кої ре акції на про тест, яка б спри я ла йо го ней т -

ралізації. На про ти ва гу цьо му учас ни ки протесту по винні відна -

хо ди ти нові фор ми опору для збе ре жен ня по чат ко вої пе ре ва ги у

про ти сто янні із вла дою. Ці про це си аме ри кансь кий дослідник 

Ма кА дам на зи ває відповідно "так тич ною адап тацією" (з бо ку вла -

ди) та "так тич ною інно вацією" (з бо ку про те с ту ю чих), що ра зом

скла да ють про цес "так тич ної взаємодії".43 Ди наміка та кої так -

тич ної взаємодії ха рак те ри зує весь про те ст ний цикл аж до по -

чат ку йо го де мобілізаційної фа зи.

Ма со ва підтрим ка акції, ви яв ле на у де мон ст рації 19 груд ня,

на да ла про те с ту ю чим так тич ну пе ре ва гу над вла дою. Во на зму си -

ла мож но владців сприй ня ти на ме ти на май дані Не за леж ності не як

43 McAdam, "Tactical Innovation and the Pace of Insurgency," c. 736.
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по зицію по оди но ких маргіналів, а як про яв но вих опо зиційних на -

ст роїв у суспільстві. Це та кож поз ба ви ло вла ду мож ли вості ви -

ко ри с та ти си лу для при бор кан ня про те с ту ю чих, оскільки ри зик

спро во ку ва ти но ву хви лю про те с ту вже був над то ве ли ким. От же,

у грудні 2000 ро ку ук раїнська влад на верхівка ви я ви ла ся роз -

губ ле ною і без помічною у про тидії про те с ту.

Про те для до сяг нен ня своїх цілей про те с ту ючі по винні постійно

ут ри му ва ти пе ре ва гу у про ти сто янні із вла дою. Ли ше та ким чи ном

во ни мо жуть зму си ти мож но владців до по сту пок. Для зміцнен ня

успіху про те с ту ючі по винні пе ре дусім зна хо ди ти но вих впли во вих

со юз ників се ред політич ної еліти. Учас ни ки про те с ту на май дані

Не за леж ності роз гля да ли як по тенційних со юз ників націонал-де -

мо кра тичні фракції у пар ла менті та пред став ників ре формістсько -

го кри ла влад ної еліти, на сам пе ред Прем'єр-міністра Вікто ра

Ющен ка.44 Здо бут тя від них публічної підтрим ки різко зміни ло б

роз поділ сил на ко ристь про те с ту ю чих. Вихід націонал-де мо кратів

з про влад ної ко аліції міг при зве с ти до фор му ван ня у Вер ховній

Раді но вої ан ти пре зи дентсь кої більшості. Вод но час про яв Ющен -

ком солідар ності хо ча б із ча с ти ною ви мог про те с ту ю чих, та ких

як відстав ка підзвітних йо му си ло вих міністрів, свідчи ла б про

ре аль ний роз кол у владній еліті. Од нак ре акція цих та інших

політич них ак торів на акцію про те с ту не відповіда ла сподіван -

ням са мих про те с ту ю чих. 

По яс ню ю чи розбіжності у ре акції на про те ст ний рух, ми ви ко -

ри с то вуємо кон цеп ту аль ний підхід, який розрізняє політич них ак -

торів з їхньою уча с тю у про цесі прий нят тя дер жав них рішень. До

"інсай дерів" на ле жать пред став ни ки влад но го апа ра ту, які прий -

ма ють рішен ня або впли ва ють на них. Це осо би, які зай ма ють ви -

сокі дер жавні по са ди, а та кож їхнє без по се реднє ото чен ня. До

44 В інтерв'ю Володимир Чемерис також зазначив, що вважав імовірним союзником і

фракцію СДПУ(о) у Верховній Раді.
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"аут сай дерів" на ле жать ті політи ки, які поз бав лені до сту пу до

про це су прий нят тя рішень.45 Во ни за зви чай ста ють опо нен та ми вла -

ди і най менш зацікав лені у збе ре женні існу ю чо го ста тус-кво. 

В Ук раїні, окрім чільних по са довців Адміністрації Пре зи ден та

та Кабіне ту Міністрів, "інсай де ра ми" мож на бу ло вва жа ти ті

політичні партії та фракції, які ут во ри ли про влад ну більшість

у пар ла менті. До "аут сай дерів", окрім партій та не за леж них де -

пу татів, які бу ли в мен шості у Вер ховній Раді, на ле жа ли дрібні

опо зиційні партії та ор ганізації, що не бу ли пред став лені у

пар ла менті, як УНА чи УРП. Од нак виз на чен ня аут сай дерів се ред

ук раїнських політич них ак торів ус клад нюється по ши ре ною в Ук -

раїні прак ти кою не фор маль них політич них відно син із вла дою.

Інфор мація про такі зв'яз ки ви ни ка ла навіть що до най жорсткіших

опо нентів Пре зи ден та, та ких як лідер ПСПУ На талія Вітрен ко чи

лідер КПУ Пе т ро Си мо нен ко. Підтрим ка тіньо вих відно син ро бить

де я ких по за влад них політич них гравців ча ст ко во зацікав ле ни ми у

збе ре женні ста тус-кво, оскільки він за без пе чує їх низ кою не -

офіційних привілеїв. 

Різни ця у став ленні провідних політич них ак торів до акції

про те с ту про яви ла ся вже за декілька днів до її по чат ку. Тоді її

ор ганіза то ри зустріли ся із пред став ни ка ми як лівих, так і пра -

вих політич них партій для об го во рен ня мож ли вості підтрим ки ни -

ми за пла но ва ної акції.46 За сло ва ми од но го з учас ників зустрічі,

пред став ни ки партії "Батьківщи на", лідер якої — Юлія Ти мо шен ко

— зай ма ла тоді по са ду віце-прем'єр-міністра, ви с ту пи ли про ти

по чат ку про те ст ної акції. Во ни бу ли за не по коєні тим, що акція

мо же ста ти при во дом для по си лен ня вла дою ре пресій та вве ден ням

дик та ту ри. На про ти ва гу їм пред став ни ки по за влад ної УРП ствер -

д жу ва ли, що дик та ту ра бу де вве де на тоді, ко ли та ка акція не

45 William Gamson, The Strategy of Social Protest (Wadsworth 1990), c. 140.

46 Інтерв'ю Сергія Куделі з Михайлом Свистовичем. Київ, Україна, 15 грудня, 2002 року. 
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відбу деть ся. Ко муністи, у свою чер гу, ви с ту пи ли про ти про ве -

ден ня акції про те с ту, по бо ю ю чись, що во на до по мо же тодішньо му

Прем'єр-міністру Ющен ку ста ти Пре зи ден том. Акція бу ла підтри -

ма на на сам пе ред ти ми політич ни ми си ла ми, для яких го ло вною за -

гро зою бу ло збе ре жен ня існу ю чо го ста тус-кво, а от же, го ло вною

ме тою — йо го зміна. Вод но час про ти неї ви с ту пи ли ті си ли, які

вва жа ли, що де с табілізація ста тус-кво ство рює більше ри зиків,

ніж пе ре ваг для їхньо го влас но го політич но го по ло жен ня.

Оцінка політич ною елітою за гроз чи мож ли во с тей, які ви ни ка -

ють у зв'яз ку із про те ст ни ми діями, за ле жить пе ре довсім від

спо собів про те с ту та йо го цілей.47 Оскільки, як вже за зна ча ло -

ся, усі існу ючі інсти туційні мож ли вості для про те с ту в Ук раїні

бу ли ви чер пані, єди ний шлях вис лов лен ня про те ст них на ст роїв був

че рез здійснен ня по заінсти туційних кроків. Во ни поєдну ва ли

ціло до бо вий про тест у на ме тах у центрі Києва, про ве ден ня де -

мон ст рацій та ор ганізацію пікетів ор ганів дер жав ної вла ди

(Адміністрації Пре зи ден та та Міністер ст ва). Ра ди калізм го ло -

вної ви мо ги про те ст но го ру ху був вис лов ле ний у йо го стис ло му

гаслі — "Ук раїна без Ку ч ми!". Се ред інших га сел, які з'яви ли -

ся у так званій "Зоні без Ку ч ми" на го ло вно му київсько му май -

дані, бу ли: "Ку ч ма — геть з Ук раїни!", "Ви вби ли Гон гад зе!",

"Ку ч му — до тюр ми", "По те бень ко — бре хун" та "Крав чен ко — кат

Ук раїни". Окрім відстав ки Пре зи ден та учас ни ки про те с ту ви ма -

га ли відстав ки інших дер жав них по са довців, зви ну ва че них у при -

чет ності до вбив ст ва Гон гад зе, — Міністра внутрішніх справ,

Го ло ви СБУ та Ге не раль но го про ку ро ра. Це, на їхню дум ку, бу ло

пе ре ду мо вою ви ко нан ня го ло вної ви мо ги — не за леж но го розсліду -

ван ня вбив ст ва Ге оргія Гон гад зе. Шир шою ціллю про те с ту, про

яку за яви ли ор ганіза то ри, бу ло по си лен ня влад них по вно ва жень

пар ла мен ту та пе ре тво рен ня Ук раїни на пар ла ментсь ку ре с публіку.

За сло ва ми Че ме ри са, во ни з са мо го по чат ку на го ло шу ва ли на то -

47 McAdam, Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970, c. 57.
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му, що зміна прізвищ лю дей при владі не до стат ня, а потрібна

зміна са мої си с те ми вла ди. Такі да ле ко сяжні цілі, ра ди кальні

ви мо ги і так ти ка пря мої кон фрон тації із вла дою об'єдна ли прав -

ля чу еліту в не сприй нятті про те с ту. В той же час про те с ту ючі

знай ш ли підтрим ку на сам пе ред се ред тих пред став ників еліти, для

яких найбільшим ри зи ком бу ла кон сер вація існу ю чо го у дер жаві

ре жи му. Ха рак тер но, що із роз вит ком про те ст но го ру ху зміню ва -

ла ся не ли ше йо го оцінка пред став ни ка ми політич ної еліти, але

й їхня осо би с та го товність без по се ред ньо бра ти участь у про те -

ст них діях. Для то го щоб відсте жи ти і по яс ни ти ди наміку

взаємодії пред став ників політич ної еліти із про те с ту ю чими, ми

розрізняємо три стадії роз вит ку про те ст но го ру ху: за ро д жен ня,

ре акція та ес ка лація. 

Стадія пер ша: За ро д жен ня про те с ту 
(гру день 2000 ро ку)

Перші тижні про те с ту ха рак те ри зу ва ли ся не виз на ченістю та не -

певністю ос нов них політич них гравців що до їхніх стра тегій та

інте ресів за кри зо вих умов. Про те с ту ючі бу ли го тові до за сто -

су ван ня про ти них ре пресій, а вла да, на впа ки, по бо ю ва ла ся, що

будь—які си лові дії з її бо ку мо жуть ли ше по си ли ти про тест.

Інші ж політичні ак то ри зай ня ли вичіку валь ну по зицію, оціню ю -

чи віднос ний си ло вий по тенціал обох сторін та ймовірну політич -

ну ко ристь від про те с ту. 

Рішен ня про пе ре тво рен ня акції про те с ту на ціло до бо ву бу ло

ух ва ле не спон тан но у пер ший день її про ве ден ня.48 Во но бу ло вик -

ли ка не за не по коєнням ор ганіза торів че рез те, що їм мо жуть не

доз во ли ти вста но ви ти на ме ти на ступ но го дня. То му про те с ту ючі

виріши ли за ли ша ти ся на май дані всю ніч. Ха рак тер но, що ча с ти -

48 Інтерв'ю з Михайлом Свистовичем.
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на учас ників про те с ту не по го ди ла ся із та ким рішен ням. Гру па

де мон ст рантів, що пред став ля ла ор ганізацію "Мо ло да Ук раїна",

очо лю ва ну ве те ра ном сту дентсь ких страйків Оле сем Донієм, підда -

ла сумніву ефек тивність на ме то во го про те с ту та по ки ну ла май дан

Не за леж ності.49 Ті ж, хто за ли ши в ся, не ма ли чітко го уяв лен ня

про по даль ший хід про те с ту. Ор ганізаційний комітет акції про -

во див що денні на ра ди для виз на чен ня стра тегії дій на на ступні

24 го ди ни. До йо го скла ду вхо ди ли здебільшо го гро мадські ак -

тивісти, як на при клад: го ло ва інсти ту ту "Ре с публіка" Во ло ди мир

Че ме рис чи еко номіст Ми хай ло Сви с то вич. Єди ним партійним ак -

тивістом се ред ор ганіза торів акції був Юрій Лу цен ко, який на

той час пра цю вав помічни ком ліде ра СПУ. Але ніхто з провідних

партійних лідерів чи політиків не брав участі в ор ганізації та

керівництві акцією на мо мент її по чат ку. Че ме рис і Лу цен ко ста -

ли співго ло ва ми про те ст но го ру ху "Ук раїна без Ку ч ми" (далі

УБК), а Сви с то вич — йо го прес—се к ре та рем. 

Уп ро довж пер шо го дня про те с ту пра во охо ронці за ли ша ли ся па сив -

ни ми спо с теріга ча ми акції. Вра хо ву ю чи при сутність се ред про те -

с ту ю чих декількох на род них де пу татів та ви со ку суспільну не -

стабільність, вик ли ка ну політич ною кри зою, во ни на вряд чи

хотіли вда ва ти ся до яки хось дій без вказівки ви що го

керівництва. Вод но час для по слаб ле ної і дез орієнто ва ної вла ди

ри зи ки, пов'язані із ви ко ри с тан ням си ли, зда ва ли ся за над то ви -

со ки ми. То му її відповіддю ста ла спро ба ней т ралізу ва ти про тест

за до по мо гою йо го дзер каль ної імітації. 

На дру гий день акції на цен т ральній площі Києва з'яви ли ся на -

ме ти під гас ла ми: "Мо лодь за Пре зи ден та", "Ви ма гаємо роз пу с ку

пар ла мен ту", "Імпле мен тацію ре фе рен ду му в жит тя". Ті, хто їх

вста но вив, навіть не при хо ву ва ли, що є працівни ка ми міліції.50

49 Інтерв'ю Сергія Куделі з Олесем Донієм. Київ, Україна, 17 грудня, 2002 року.

50 "Кучма-Мороз: противостояние нарастает". Корреспондент.net, 17 грудня 2000,

http://www.korrespondent.net/main/10019
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За сло ва ми Че ме ри са, у роз мові з ор ганіза то ра ми про те с ту за -

ступ ник місько го ме ра по пе ре див їх, що усі на ме ти акції "Ук -

раїна без Ку ч ми" бу дуть не за ба ром ото чені про пре зи дентсь ки ми

па лат ка ми. То го ж дня в інтерв'ю Пер шо му національ но му ка на лу

Пре зи дент Ку ч ма на звав оп ри люд нен ня за писів Мель ни чен ка акцією,

спря мо ва ною не про ти ньо го осо би с то, а "про ти Ук раїни та її на -

ро ду".51 Од нак про пре зи дентсь ке на ме то ве містеч ко проісну ва ло

ли ше три дні. Замість за ля ку ван ня про те с ту ю чих во но ли ше

мобілізу ва ло підтрим ку на їхню ко ристь, пе ре тво рив шись на іде -

аль ний об'єкт вис лов лен ня не вдо во лен ня. То му вже 19 груд ня,

тоб то у день про ве ден ня пер шої ма со вої де мон ст рації у Києві,

на ме ти на підтрим ку Пре зи ден та зник ли з май да ну. 

Підго тов ка де мон ст рації на цен т раль них ву ли цях сто лиці три -

ва ла ли ше два дні. Ідея її про ве ден ня ви ник ла із відчут тям ор -

ганіза то ра ми зро с та ю чої суспільної підтрим ки акції.52 Та ку

гро мадсь ку мобілізацію во ни виріши ли ви ко ри с та ти для здо бут -

тя до дат ко вих пе ре ваг у про ти сто янні із вла дою. Хо ча де мон ст -

рація про во ди ла ся у ро бо чий день, у ній взя ли участь до 10 ти -

сяч осіб, і во на ста ла найбільшою де мон ст рацією у сто лиці за

декілька по пе редніх років. Її учас ни ки прой ш ли до Адміністрації

Пре зи ден та та Вер хов ної Ра ди, ви ма га ю чи відстав ки Пре зи ден та

Ку ч ми та си ло вих міністрів. То го ж дня кон тракція вже на

підтрим ку Ку ч ми зібра ла біля Адміністрації Пре зи ден та ли ше

близь ко 500 мо ло дих лю дей, і де які з них не при хо ву ва ли, що за

участь у мітин гу от ри ма ли по 10 гри вень.53

Ефек тивність де мон ст рації ста ла зро зумілою на ступ но го дня,

ко ли Ку ч ма по го див ся зустріти ся із ор ганіза то ра ми про те с ту для

51 Там само.

52 Інтерв'ю з Володимиром Чемерисом. 

53 "Защитники власти создали альтернативный комитет". Корреспондент.net, 20 грудня

2000, http://www.korrespondent.net/main/10131
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об го во рен ня їхніх ви мог. Під час зустрічі він відра зу ж відки -

нув мож ливість своєї відстав ки. В той же час Ку ч ма по го див ся

роз г ля ну ти пи тан ня звільнен ня си ло вих міністрів після от ри ман -

ня відповідно го по дан ня Прем'єр-міністра.54 Він та кож за пев нив

Че ме ри са і Лу цен ка, що на дав на каз про ве с ти не за леж ну ек с пер -

ти зу всіх до казів у справі Гон гад зе із за лу чен ням міжна род них

ек с пертів. Не зва жа ю чи на відсутність прак тич них до мо вле но с тей

після зустрічі, го товність Ку ч ми ве с ти пе ре го во ри із про те с ту -

ю чи ми вже бу ла серй оз ною по ступ кою з йо го бо ку. Один з учас -

ників зустрічі, Юрій Лу цен ко, навіть за явив, що з Пре зи ден том

вда ло ся до сяг ну ти ком промісу що до про ве ден ня не за леж но го

розсліду ван ня спра ви Гон гад зе, а то му про те ст ну акцію мож на бу -

де при зу пи ни ти.55 От же, своєю зустріччю із пред став ни ка ми акції

Кучмі вда ло ся тим ча со во стри ма ти зро с тан ня та ра ди калізацію

про те с ту. Од нак цим кро ком Пре зи дент од но час но виз нав про те ст -

ний рух впли во вою політич ною си лою. 

Виз нан ня про те с ту ю чих на елітно му рівні бу ло та кож яс к ра во

про де мон ст ро ва не то го ж дня (20 груд ня) ви с ту пом Во ло ди ми ра Че -

ме ри са у Вер ховній Раді та зустріччю ор ганіза торів про те с ту із

Гла вою уря ду Вікто ром Ющен ком. От же, за п'ять днів про те с ту йо -

го пред став ни кам вда ло ся без по се ред ньо за яви ти про свої ви мо ги

усім ви щим по са до вим осо бам дер жа ви (включ но із Го ло вою Вер хов -

ної Ра ди Іва ном Плю щем), мобілізу ва ти ба га то ти сячні де мон ст -

рації на ву ли цях сто лиці та збільши ти кількість на метів на май -

дані Не за леж ності до трид ця ти. Та ор ганіза то ри про те с ту не

змог ли ви ко ри с та ти ті значні пе ре ва ги, які во ни на бу ли у пер -

ший тиж день акції. Уже двад цять дру го го груд ня ор ганізаційний

комітет акції, по си ла ю чись на на бли жен ня зи мо вих свят, прий няв

рішен ня розібра ти на ме ти. Та кий крок був та кож обу мов ле ний

54 "Кучма готов на отставку силовиков". Корреспондент.net, 20 грудня 2000,

http://www.korrespondent.net/main/10152
55 Там само.
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рішен ням Ста ро київсько го рай он но го су ду, який, у відповідь на

по дан ня ме ра Києва Омель чен ка, за бо ро нив вста нов лю ва ти на ме ти

в центрі Києва у свят ко вий період. Суд дя мо ти ву вав це рішен ня

стат тею Кон сти туції, що га ран тує пра во гро ма дян на відпо чи нок.56

Ор ганіза то ри про те с ту все ж за ли ши ли на май дані Не за леж ності

один на мет імені Ге оргія Гон гад зе і по обіця ли відно ви ти акцію

вже не ли ше у Києві, але і в інших містах після за вер шен ня

свят. Од нак своїм рішен ням при зу пи ни ти акцію про те с ту її ор -

ганіза то ри на да ли владі мож ливість огов та ти ся від по чат ко во го

шо ку та мобілізу ва ти до дат кові ре сур си на свій за хист. 

На пер шо му етапі про те ст ної акції усі інші провідні політичні

ак то ри зай ня ли вичіку валь ну по зицію. Фор маль но дис танціюю чись

від про тестів, як націонал-де мо кра ти, так і про пре зи дентські

політи ки відслідко ву ва ли їх роз ви ток. Лідер НРУ Ген надій Удо -

вен ко та лідер ПРП Віктор Пин зе ник осо би с то відвіда ли на ме то -

ве містеч ко, але на той мо мент їхня підтрим ка об ме жи ла ся ліка -

ми та вітаміна ми для вис на же них про те с ту ю чих.57 Се ред на метів

на май дані бу ли та кож помічені й на бли жені до Ку ч ми олігар хи —

Олек сандр Вол ков та Віктор Пінчук. Ли ше після про ве ден ня пер -

шої ма со вої де мон ст рації у Києві, яка засвідчи ла ре аль ну

суспільну підтрим ку ідеї відстав ки Ку ч ми, декілька про пре зи -

дентсь ких партій, зо к ре ма НДП, "Де мо кра тич ний со юз", "Тру до ва

Ук раїна" та СДПУ(о), ут во ри ли так зва ний Гро мадсь кий комітет

за хи с ту Кон сти туції. Він був по кли ка ний про де мон ст ру ва ти

єдність впли во вих політич них сил у підтримці Пре зи ден та та за -

без пе чи ти суспільну де мобілізацію.

Вод но час де які політичні си ли на ма га ли ся ви ко ри с та ти по ча ток

про те ст них дій для по слаб лен ня своїх політич них кон ку рентів.

56 "Украина без Кучмы" приобретет новогодние формы". Корреспондент.net, 22 грудня

2000, http://www.korrespondent.net/main/10282
57 Інтерв'ю з Михайлом Свистовичем.
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Ліде ри СДПУ(о) підтри ма ли ви мо гу відстав ки си ло вих міністрів,

роз ра хо ву ю чи на при зна чен ня на їхнє місце своїх партійних ви -

су ванців. То му фракція соціал-де мо кратів у пар ла менті го ло су -

ва ла ра зом із опо зиційною меншістю за відстав ку Крав чен ка і

Дер ка ча. Се к ре тар Ра ди національ ної без пе ки і обо ро ни Ук раїни

і ко лишній кан ди дат у Пре зи ден ти Євген Мар чук на про ти ва гу

вирішив ви ко ри с та ти про те ст ну акцію для дис кре ди тації Гла ви

уря ду. Він на га дав, що у ви пад ку відстав ки Пре зи ден та, якої ви -

ма га ли про те с ту ючі, йо го обов'яз ки, за Кон сти туцією, по ви нен

був ви ко ну ва ти чин ний Прем'єр-міністр. Це на да ло підста ви Мар -

чу ку під час те левізійно го інтерв'ю вка за ти на ймовірну

зацікав леність Вікто ра Ющен ка у роз вит ку акцій про те с ту. За

сло ва ми го ло ви РНБО, уряд по ви нен бу ти зацікав ле ний у

політичній кризі ще й то му, що во на відвер тає ува гу лю дей від

про блем в енер ге тичній га лузі.58 От же, окрім Ющен ка, він на тя -

кав на ймовірну при четність до ор ганізації кри зи чи підтрим ки

про те с ту ю чих і Юлії Ти мо шен ко, яка тоді зай ма ла по са ду віце-

прем'єра з пи тань па лив но-енер ге тич но го ком плек су. 

Прем'єр-міністр роз гля дав акцію про те с ту з мо мен ту її по чат -

ку швид ше як за гро зу своєму по ло жен ню у владній ієрархії, а не

як шанс от ри ма ти підви щен ня. Під час зустрічі із ор ганіза то ра -

ми про те с ту 20 груд ня Ющен ко ухи лив ся від підтрим ки їхньої ви -

мо ги про звільнен ня си ло вих міністрів. Він ли ше по обіцяв об го -

во ри ти це пи тан ня на уря довій на раді.59 Осо би з ото чен ня

Прем'єр-міністра у не офіційних роз мо вах з про те с ту ю чи ми по яс -

ню ва ли, що відстав ка си ло виків мо же ста ти при во дом для Пре зи -

ден та відпра ви ти у відстав ку і цілий уряд.60 От же, інстинкт

політич но го са моз бе ре жен ня ут ри мав Ющен ка від кроків, спря мо -

58 УНІАН, 17 грудня 2000 року. 

59 "Ющенко призвал силовиков самим решить свою судьбу". Корреспондент.net, 22 грудня

2000, http://www.korrespondent.net/main/10274
60 Інтерв'ю з Володимиром Чемерисом. 
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ва них на ви ко нан ня навіть тих ви мог учас ників про те с ту, які бу -

ли вже підтри мані на по чат ку груд ня більшістю де пу татів пар ла -

мен ту. У за яві від 22 груд ня він об ме жив ся за галь ним за кли ком

до усіх дер жав них служ бовців, які своїми діями дис кре ди ту ва ли

вла ду, "ух ва ли ти влас не мо раль но-етич не рішен ня, яке їм дик тує

обов'язок пе ред Пре зи ден том і ук раїнським на ро дом".61 У своїх

пер ших публічних ко мен та рях Ющен ко ак цен ту вав ува гу на не га -

тив них наслідках, які ма ти ме ук раїнська еко номіка у разі по -

глиб лен ня кри зи. Од нак близь кий до Ющен ка віце-прем'єр-міністр

з пи тань куль ту ри Ми ко ла Жу линсь кий був знач но відвертішим і у

роз мові з ор ганіза то ра ми про те с ту по пе ре див, що про дов жен ня

про те ст них дій мо же при зве с ти до втра ти Ук раїною не за леж ності. 

На прикінці 2000 ро ку влад на еліта в Ук раїні бу ла зму ше на зай -

ня ти обо рон ну по зицію і шу ка ти шля хи ней т ралізації тієї за гро -

зи, яку ста но вив для неї гро мадсь кий про тест. Для цьо го їй тре -

ба бу ло знай ти адек ватні спо со би де мобілізації суспільства, які

до кінця ро ку виз на чи ти не вда ло ся. Хо ча про те ст на акція бу ла

при зу пи не на са ме че рез ком промісні кро ки вла ди, во ни свідчи ли

рад ше про її слабкість. То му про те ст ний по тенціал суспільства

за ли шав ся ви со ким. Про те с ту ючі, при зу пи ня ю чи акцію на період

зи мо вих свят, втра ча ли час та ініціати ву. Їхнім го ло вним за -

вдан ням бу ло збе ре жен ня то го над зви чай но го рівня впли ву, який

во ни здо бу ли ли ше за тиж день про те с ту. Цьо го мож на бу ло до сяг -

ну ти ли ше че рез по яву но вих со юз ників у політичній еліті та

роз ши рен ня суспільної мобілізації. Та ким чи ном, но вий 2001 рік

ста вив пе ред обо ма сто ро на ми конфлікту за вдан ня, ви ко нан ня яких

для кож ної з них бу ло чи то бо роть бою за вла ду, чи то — бо -

роть бою за спра вед ливість.

61 "Ющенко призвал силовиков самим решить свою судьбу". Корреспондент.net, 22 грудня

2000, http://www.korrespondent.net/main/10274
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Стадія дру га: Ре акція на про тест 
(січень 2001 ро ку)

Цей період був по зна че ний по ши рен ням акції про те с ту в інші

регіони Ук раїни. За вдя ки ор ганізаційним ре сур сам декількох

політич них партій (се ред яких бу ли СПУ, "Со бор", УНА то що) на -

ме тові містеч ка та інші фор ми про те с ту по ча ли з'яв ля ти ся у

більшості об лас них центрів дер жа ви. Вла да ж бу ла зму ше на ви ко -

ри с то ву ва ти вже своїх пред став ників на місцях для стри ман ня

про те с ту. Вод но час во на та кож про дов жу ва ла про тидіяти УБК че -

рез ор ганізацію аль тер на тив них акцій, спря мо ва них на де мон ст -

рацію публічної підтрим ки Пре зи ден ту. Для цьо го ви ко ри с то ву ва -

ли ся ор ганізаційні та інші ре сур си про пре зи дентсь ких партій.

Ко ли політичні ак то ри виз на ча ли свої інте ре си та оби ра ли сто -

ро ни у кон фрон тації між суспільством та вла дою, офор мив ся роз -

кол політич ної еліти у пар ла менті та уряді.

Об ра на ор ганіза то ра ми фор ма на ме то во го про те с ту та ство рен ня

так зва них "те ри торій вільних від Ку ч ми" бу ла лег кою для іміту -

ван ня в інших містах. Ад же її ор ганізація не ви ма га ла знач них

ма теріаль них ре сурсів. На ме тові містеч ка ста ли цен т ром тяжіння

для усіх не вдо во ле них вла дою. Єди ним об ме жен ням на ме то вої фор -

ми про те с ту бу ли зи мові по годні умо ви. Од нак го товність про те -

с ту ю чих стоїчно пе ре но си ти будь-які труд нощі за для до сяг нен ня

кінце вої ме ти — відстав ки Пре зи ден та — на да ва ли до дат ко во го

емоційно го за ря ду акції. 

Перші на ме тові містеч ка по за ме жа ми Києва з'яви лись ще у

грудні 2000 ро ку в Чер ка сах, Чернівцях та Львові. На по ча ток

січня кількість міст, в яких роз гор та лись про тестні акції,

помітно збільши ла ся. До про тестів, зо к ре ма, до лу чи ли ся такі

міста: Харків, Дніпро пе т ровськ, Чернігів, За поріжжя, Су ми,

Кіро во град, Жи то мир, Рівне, Тер нопіль, Іва но-Франківськ, Уж го -

род. Кількість учас ників про те с ту в цих містах, од нак, не пе -
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ре ви щу ва ла декількох де сятків ак тивістів, більшість з яких на -

ле жа ла до пра вих та лівих опо зиційних партій. Не зва жа ю чи на та -

ку не чис ленність, ці акції ста ли важ ли вим дже ре лом інфор мації

про ви су нені зви ну ва чен ня на ад ре су ви що го дер жав но го

керівництва. Та ким чи ном, во ни на да ва ли місцевій гро мадсь кості

інтер пре тацію ос танніх політич них подій аль тер на тив ну

офіційній та спри я ли суспільній мобілізації на про тест. 

Окрім вста нов лен ня на метів, про те с ту ючі у регіонах та кож про -

во ди ли де мон ст рації та мітин ги. Найбільш ма со вою ста ла де мон -

ст рація у Чер ка сах 10 січня, в якій взя ло участь близь ко 10 ти -

сяч лю дей. Успішність мобілізації гро мадсь кості у цьо му місті

бу ла пов'яза на пе ре дусім із ак тивністю йо го опо зиційно на ла ш -

то ва но го ме ра Во ло ди ми ра Олійни ка. Це вка зу ва ло на важ ливість

по зиції місце вої вла ди для впли ву на хід про те с ту. 

Іншим спо со бом по ши рен ня про те с ту ста ло за лу чен ня до про те -

ст них дій но вих гро мадсь ких груп зі схо жи ми ви мо га ми.62 Яс к ра -

вим при кла дом цьо го ста ло ут во рен ня у Львові гро мадсь ко го

коміте ту "За прав ду!". Спо чат ку це бу ла регіональ на акція,

ініційо ва на місце ви ми жур наліста ми, гро мадсь ки ми та сту дентсь -

ки ми ак тивіста ми, спря мо ва на здебільшо го на мобілізацію мо лоді

у Західній Ук раїні. На про ти ва гу УБК їхньою цен т раль ною ви мо -

гою бу ло про ве ден ня не за леж но го розсліду ван ня вбив ст ва Гон гад -

зе та відстав ка си ло вих міністрів. Од нак комітет "За прав ду!"

не підтри мав більш ра ди каль ну ви мо гу УБК — відстав ку Пре зи ден -

та Ку ч ми. У своїх про те ст них діях комітет "За прав ду!" об ме -

жив ся на пи сан ням відкри тих листів та звер нень, збо ром підписів

на підтрим ку своїх ви мог, а та кож піке ту ван ням уря до вих бу -

динків. Пер шою акцією коміте ту ста ло оп ри люд нен ня "Ли с та Сво -

бо ди" (23 січня), підпи са но го місце ви ми жур наліста ми та гро -

мадсь ки ми ак тивіста ми. У листі, вка зу ю чи на за гро зу де мо кратії

62 Tarrow, c. 145.
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в Ук раїні, во ни звер ну ли ся до гро ма дян із за кли ком: "Як що ти

не бай ду жий, приєднуй ся до акцій гро ма дянсь кої дії. Ор ганізуй

співробітників, друзів, сусідів. Про яви свою солідарність. По -

че пи на своєму ро бо чо му місці, на ру каві, на сумці, на склі ав -

то... гас ло "Прав ди!".63

Комітет "За прав ду!" роз гля дав ся як аль тер на ти ва УБК у

Західній Ук раїні, оскільки тут ба га то хто асоціював про те ст ну

акцію у Києві із ліви ми політич ни ми си ла ми.64 До скла ду коміте -

ту увійшли та кож декілька відо мих у регіоні політич них фігур,

здат них мобілізу ва ти суспільну підтрим ку, та ких як Та рас Чор -

новіл і Та рас Стецьків. Цим комітет та кож відрізняв ся від УБК,

до яко го не на ле жа ли політичні фігу ри, відомі ши ро ко му за га лу.

Дві зга дані про те с ту ючі гру пи не бу ли кон ку рен та ми, а до пов ню -

ва ли од на од ну та ак тив но співпра цю ва ли в ор ганізації по даль ших

про те ст них акцій. Це ста ло особ ли во помітно під час про ве ден ня

пер шо го офіційно го з'їзду "За прав ду!" на по чат ку бе рез ня, ко ли

ор ганіза тор УБК Во ло ди мир Че ме рис увійшов до скла ду коміте ту.

Дру га стадія про те ст но го цик лу бу ла та кож по зна че на більшою

го товністю влад ної еліти ви ко ри с то ву ва ти ре пре сивні ме то ди

для по слаб лен ня суспільної мобілізації. Однією з форм та ких

ре пресій ста ло ви ко ри с тан ня місце вих судів для за бо ро ни вста -

нов лен ня на метів у публічних місцях, які ніби то по ру шу ва ли

"гро мадсь кий по ря док". Су дові рішен ня за зви чай ви ко ну ва ли ся

за го на ми МВС, які де мон ту ва ли на ме ти та роз га ня ли про те с ту ю -

чих. У та кий спосіб на ме тові містеч ка бу ли ліквідо вані у

Рівно му та Хар кові (12 січня), Дніпро пе т ровсь ку, Су мах та За -

поріжжі (15 січня), Жи то мирі (24 січня ). Суд та кож доз во лив

пра во охо рон цям за аре ш то ву ва ти тих, хто на ма га ти меть ся відно ви -

ти на ме ти, як це ста ло ся у Рівно му (23 січня). Декілька ак -

63 Лист про свободу. ПОСТУП.- № 10 (668), 18-24 січня 2001 року.

64 Інтерв'ю Сергія Куделі з Тарасом Чорноволом. Вашингтон, США, 21 березня 2003 року.
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тивістів у Хар кові, оп ро те с то ву ю чи су дові рішен ня, ого ло си ли

публічне го ло ду ван ня (17 січня), од нак вже не за ба ром бу ли

госпіталізо вані. Іншим при кла дом ре пре сив них за ходів з бо ку

вла ди ста ло ви клю чен ня трьох сту дентів з ви що го на вчаль но го за -

кла ду в місті Рівно му на прикінці січня. 

Уп ро довж січня про пре зи дентські партії ("Тру до ва Ук раїна",

СДПУ(о), НДП, "Де мо кра тич ний со юз") про во ди ли ма сові де мон ст -

рації у різних містах Ук раїни на підтрим ку Пре зи ден та. Такі

акції відбу лись 10 січня у Хар кові, Лу гансь ку, До нець ку,

Дніпро пе т ровсь ку, Хер соні та декількох інших містах. За різни -

ми оцінка ми, де мон ст рації на підтрим ку Пре зи ден та налічу ва ли

декілька ти сяч осіб.65 Для кон солідації політич них сил на вко ло

Пре зи ден та на прикінці січня у Києві бу ла про ве де на на ра да

партій, що 1999 ро ку вхо ди ли до пе ре дви бор чо го бло ку "Наш вибір

— Ле онід Ку ч ма" (СДПУ(о), НДП, ПППУ, РХП, "Де мо кра тич ний со -

юз", Лібе раль на партія та інші). Во ни за яви ли про віднов лен ня

ро бо ти бло ку у зв'яз ку із за го ст рен ням політич ної си ту ації у

дер жаві та ак тивізацією сил, які "не сприй ма ють цивілізо ва ний

рух дер жа ви до бла го по луч чя та де мо кратії".66

Для по пе ре д жен ня мож ли во го роз ко лу у владній еліті Пре зи дент

Ку ч ма звільнив Юлію Ти мо шен ко, найбільш кри тич но го що до ньо го

чле на уря ду, з по са ди віце-прем'єр-міністра. Хо ча чут ки про

ймовірну відстав ку Ти мо шен ко ши ри ли ся ще до по чат ку політич ної

кри зи, у січні відстав ка ви да ва ла ся вже невідво рот ною. Наміри

Пре зи ден та ос та точ но ста ли зро зуміли ми, ко ли 9 січня Ге не раль -

ний про ку рор Ми хай ло По те бень ко відкрив про ти Ти мо шен ко дві

кримінальні спра ви. У пе ред чутті відстав ки Ти мо шен ко по ча ла

вда ва ти ся до особ ли во відвер тих за яв, які не при хо ву ва ли її го -

тов ності пе рей ти в опо зицію.

65 Дмитро Чобіт. Час підлої влади.- Київ, 2001, с. 129.

66 "Наш выбор - Леонид Кучма" исправит смуту". Корреспондент.net, 23 січня 2001,

http://www.korrespondent.net/main/11536



61

--------------------------------------------------------------

На при клад, дії Мель ни чен ка во на на зва ла "ге роїчним вчин ком,

який не за ба ром ста не тра дицією".67 А в інтерв'ю тиж не ви ку "Дзер -

ка ло тиж ня" во на на зва ла оп ри люд нені за пи си роз мов у кабінеті

Пре зи ден та та ки ми, що "схожі із ре альністю".68 Ад же, за її сло -

ва ми, зга дані у них ме то ди за сто со ву ва ли ся і що до неї в ос танні

декілька років. Во на та кож за кли ка ла пра во цен т ристські си ли у

пар ла менті ви с ту пи ти про ти вста нов лен ня дик та ту ри в Ук раїні.

Рішен ня про звільнен ня Ти мо шен ко бу ло ух ва ле не Ку ч мою 19 січня

— че рез тиж день після публікації її інтерв'ю. Та ким рішен ням

він поз ба вив про те с ту ю чих по тенційно го со юз ни ка у владі та ви -

ко нав дав ню ви мо гу при хиль них до ньо го олігархів, які найбільше

по ст раж да ли від ре фор ми енер ге тич но го сек то ра. 

Вод но час відстав ка Ти мо шен ко не ста ла без за пе реч ною пе ре мо -

гою вла ди, оскільки в її особі про те ст ний рух от ри мав но во го

впли во во го со юз ни ка. Вже на ступ но го дня після втра ти по са ди в

уряді во на ого ло си ла про свій пе рехід в опо зицію "до чин но го

ре жи му", не за леж но від то го, чи за ли шить ся во на на сво боді, чи

опи нить ся у в'яз ниці.69 До то го ж фракція очо лю ва ної нею партії

"Батьківщи на" у Вер ховній Раді ого ло си ла про вихід з пар ла -

ментсь кої більшості. Це по си ли ло опо зиційні си ли у ви що му за -

ко но дав чо му ор гані й спри я ло ос та точ но му роз па ду про пре зи -

дентсь кої більшості. Хо ча са ме існу ван ня та кої більшості вже

ста ви ло ся під сумнів і раніше. Ще 18 ве рес ня, на при клад, Вер -

хов на Ра да ух ва ли ла про порційний за кон про ви бо ри, про ти яко -

го послідо вно ви с ту пав Пре зи дент. 

Окрім фракції "Батьківщи на", опо зиція у пар ла менті по пов ни -

ла ся ча с ти ною де пу татів з фракції "Ре фор ми-Кон грес" та обох

РУХів. Ви мо га про те с ту ю чих що до відстав ки Ге не раль но го про ку -

67 "Тимошенко назвала действия Мельниченко подвигом". Корреспондент.net, 12 січня

2001, http://www.korrespondent.net/main/11018
68 Юлія Мостова. "Я країни іншої не знаю". Дзеркало тижня.-  № 2, 2001.

69 "Праздник на улице олигархов". Зеркало недели.-  № 3 (327) , 20 - 26 січня 2001.
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ро ра на да ла пра во цен т ристсь ким партіям привід для са бо та жу

імпле мен тації ре зуль татів ре фе рен ду му. Во ни за яви ли, що підтри -

ма ють за ко но про ект Пре зи ден та про вне сен ня змін до Кон сти туції

ли ше після звільнен ня Ми хай ла По те бень ка. От же, ко ли 18 січня

"імпле мен таційний" за кон (по пе ред ньо ух ва ле ний влітку 251 де -

пу та том) був ви не се ний на ос та точ не за твер д жен ня Вер хов ною Ра -

дою, за ньо го про го ло су ва ли ли ше 163 з 391 за реєстро ва но го де -

пу та та.70 Та кий ре зуль тат звів нанівець усі зу сил ля Ку ч ми з

роз ши рен ня своїх влад них по вно ва жень і вод но час став свідчен -

ням знач но го по слаб лен ня йо го впли ву за умо ви гли бо кої

політич ної кри зи. Про вал імпле мен тації ре зуль татів ре фе рен ду -

му був та кож пер шою суттєвою пе ре мо гою опо зиційних сил в Ук -

раїні за ос танні ро ки. Але ця пе ре мо га ще не бу ла спри чи не на

солідар ни ми діями опо зиції, а швид ше — дез орієнто ваністю Пре -

зи ден та, який вів бой ові дії відра зу на декількох фрон тах. Ко -

ли під за гро зою ви я ви ли ся існу ючі по вно ва жен ня, пи тан ня їх роз -

ши рен ня для Ку ч ми вже не ви да ва ло ся настільки на галь ним. 

Хо ча акція УБК до по мог ла пра во цен т ри с там про ва ли ти імпле мен -

тацію ре фе рен ду му, во на бу ла для них і по тенційною за гро зою.

Ра ди калізм про те с ту ю чих, із їхніми ви мо га ми про відстав ку Пре -

зи ден та, був важ кий для сприй нят тя ти ми політич ни ми си ла ми, що

звик ли до "кон ст рук тив ної опо зиції". Окрім то го, во ни по бо ю ва -

ли ся, що про дов жен ня про тестів мо же при зве с ти до відстав ки

близь ко го для них уря ду. Та кий ри зик підштовх нув пра во цен т -

ристські партії до но вих спроб об'єдна ти ся. Од но час но із

віднов лен ням бло ку партій на підтрим ку Ку ч ми у Києві був про -

ве де ний фо рум з уча с тю оди над ця ти націонал-де мо кра тич них партій

та двад ця ти гро мадсь ких ор ганізацій, які ут во ри ли ко аліцію "Ук -

раїнська пра ви ця" (22 січня). До неї, се ред інших, увійшли

партії "Батьківщи на" та Ук раїнський На род ний Рух (Ко с тен ко).

70 "Имплементация итогов всеукраинского референдума отменяется". Корреспондент.net, 

18 січня 2001, http://www.korrespondent.net/main/11343
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Інші провідні націонал-де мо кра тичні партії, як НРУ, ПРП та КУН,

що підпи са ли по пе ред ню уго ду про об'єднан ня, ут ри ма ли ся від

участі у ко аліції. Во ни хотіли про ве с ти про цес об'єднан ня на

ос нові сво го влас но го бло ку. Пра во цен т ристські партії та кож

про ве ли низ ку мітингів у ок ре мих регіонах Ук раїни. Але в ор -

ганізації мітингів во ни уни ка ли без по се ред ньої співпраці із ак -

тивіста ми УБК та ухи ля ли ся від різкої кри ти ки Ку ч ми. Їх го ло -

вною ме тою бу ло на дан ня політич ної підтрим ки Прем'єр-міністру. 

На про ти ва гу націонал-де мо кра там про пре зи дентські

олігархічні партії хотіли ви ко ри с та ти про те ст ну мобілізацію для

по даль шо го за го ст рен ня відно син Ку ч ми із Ющен ком, що на да ва ло

мож ливість от ри ма ти нові уря дові по са ди. Сергій Тігіпко, один

з лідерів партії "Тру до ва Ук раїна", за явив 26 січня, що у ви -

пад ку не зго ди Ющен ка ут во ри ти ко аліційний уряд йо го партія

ініціює го ло су ван ня про не довіру уря ду. Він по яс нив, що ут во -

рен ня ко аліційно го уря ду по пе ре дить по глиб лен ня політич ної кри -

зи в Ук раїні. Та ким чи ном, відповідальність за роз ви ток кри зи

бу ла не пря мо по кла де на на чин ний уряд, і пе ре дусім Ющен ка.

Оскільки са ме олігархічні партії за без пе чу ва ли політич ну

підтрим ку Кучмі, во ни відчу ли мож ливість дик ту ва ти Пре зи ден ту

свої умо ви гри. 

Тиск з бо ку олігархів та відстав ка Ти мо шен ко по сла би ли по -

зиції і Гла ви уря ду та зму си ли йо го об ра ти обо рон ну так ти ку.

За день до го ло су ван ня у пар ла менті за ко но про ек ту про вне сен -

ня кон сти туційних змін Ющен ко за кли кав на род них де пу татів

підтри ма ти імпле мен тацію ре фе рен ду му. Хо ча че рез свою не -

здатність пе ре ко на ти де я ких, навіть най б лиж чих со юз ників у се -

ре до вищі націонал-де мо кратів, підтри ма ти цей за ко но про ект, він

ви гля дав без помічним в очах Пре зи ден та. Вод но час мля ва ре акція

Ющен ка на ініційо ва ну Ку ч мою відстав ку Ти мо шен ко ро би ла йо го

без си лим і у сприй нятті ба га ть ох опо зиціонерів. 
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Нерішучість дій Ющен ка у період за го ст рен ня політич ної кри -

зи та не ви разність йо го ре акції на неї свідчать, що скан дал на -

вко ло Пре зи ден та сприй мав ся ним як осо би с та за гро за. Він уже

не знав, що мо же за про по ну ва ти Пре зи ден ту, і ще не знав, що за

цих умов мо же зро би ти для опо нентів Пре зи ден та. Схо жу дум ку

вис ло вив пред став ник Пре зи ден та у Вер ховній Раді Ро ман Без -

смерт ний, який за явив, що "ка сет ний скан дал" був ор ганізо ва ний

для усу нен ня Прем'єр-міністра. То му, ко ли про те ст на акція у

Києві бу ла віднов ле на (30 січня), Ющен ко вирішив за ли ши ти ся на

про ти лежній сто роні на ме то вих ба ри кад. На ступ но го дня, після

по яви но вих на метів УБК, Ющен ко у те левізійно му інтерв'ю по пе -

ре див, що "скан дал на но сить шко ди ре пу тації Ук раїни та пе ре -

шко д жає її політич но му та еко номічно му роз вит ку". Як у той час

іронічно за ува жи ла політич ний ог ля дач Юлія Мос то ва, "Прем'єр-

міністр і на далі вірить, що Ук раїна Ку ч ми і Ук раїна Ющен ка мо -

жуть співісну ва ти ра зом у тих са мих кор до нах".71

От же, під час дру гої стадії про те с ту владі вда ло ся ней т -

ралізу ва ти ви бу хи про те ст ної ак тив ності у регіонах, ви ко ри с то -

ву ю чи су дові рішен ня для при пи нен ня акцій про те с ту. З іншо го

бо ку, про те с ту ючі не змог ли ви ро би ти нові фор ми про те с ту, адек -

ватні діям вла ди. Хо ча про пре зи дентсь ка більшість у Вер ховній

Раді у січні де-фак то при пи ни ла існу ван ня, відстав ка Ти мо шен -

ко по пе ре ди ла ймовірний роз кол у владній еліті. Че рез не ба жан -

ня Ющен ка підтри ма ти навіть ча с ти ну ви мог про те с ту ю чих, ли ше

нові ма сові акції про те с ту в сто лиці мог ли до по мог ти ор ганіза -

то рам УБК до мог ти ся до сяг нен ня своїх цілей. В ор ганізації акцій

во ни те пер мог ли роз ра хо ву ва ти на підтрим ку гру пи но вих со юз -

ників се ред політич ної еліти, які уп ро довж січня виз на чи ли ся зі

своєю стра тегією дій та пішли на про ти сто ян ня із вла дою. Та ким

чи ном, до по чат ку лю то го бу ли ство рені пе ре ду мо ви для фіна ль -

ної ес ка лації конфлікту. 

71 Юлія Мостова. "Україна - 2001: кінець перебудови?". Дзеркало тижня.- № 4 (328),

27 сiчня - 2 лютого 2001.
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Стадія тре тя: Ес ка лація про те с ту 
(лю тий 2001 ро ку)

Перші на ме ти у но во му році з'яви ли ся на май дані Не за леж -

ності 22 січня під гас лом "Ук раїна з Ку ч мою!". У та кий спосіб

вла да ре а гу ва ла на чут ки про рішен ня ор ганіза торів УБК відно -

ви ти то го дня свій про тест. Од нак ак тивісти УБК так і не

з'яви ли ся на май дані. То му шість на метів на підтрим ку Ку ч ми

швид ко при бра ли. 

Як ви я ви ло ся, ор ганіза то ри про пре зи дентсь кої акції по ми ли -

лись на цілий тиж день. Чо ти ри на ме ти, які сим волізу ва ли

віднов лен ня акції про те с ту УБК, з'яви ли ся на цен т ральній площі

Києва в ос танній день січня. Для їхньої ней т ралізації вла да

вда ла ся вже до більш ефек тив ної так ти ки, ніж ор ганізація аль -

тер на тив но го на ме то во го містеч ка. На вко ло май да ну Не за леж -

ності роз по ча ло ся вста нов лен ня ого рожі, що обґрун то ву ва ло ся

місце вою вла дою рішен ням про ве с ти ре кон ст рукцію площі.

Внаслідок цьо го на ме ти УБК опи ни ли ся без по се ред ньо у зоні ре -

монт них робіт. Тоді ор ганіза то ри акції виріши ли пе ре не с ти на -

ме ти на цен т раль ну ву ли цю Києва — Хре ща тик. Уже 1 лю то го уз -

довж ньо го з'яви ло ся сім на метів. Так роз по ча ла ся ос тан ня

стадія кон фрон тації між суспільством та вла дою, ко ли ес ка лація

конфлікту до сяг ну ла апо гея. 

Для мобілізації суспільної підтрим ки про те с ту йо го ор ганіза -

то ри поєдну ва ли без пе рерв ну на ме то ву акцію із про ве ден ням ма -

со вих де мон ст рацій. Влад на еліта на про ти ва гу вда ва ла ся до

швид ких та до волі ско ор ди но ва них кроків у відповідь на кож ний

ма со вий ви с туп про те с ту ю чих. У своїх кро ках во на спи ра ла ся на

юри дичні нор ми та на ма га ла ся де мон ст ру ва ти скон солідованість.

Інші політичні ак то ри здебільшо го ви ко ри с то ву ва ли стра тегії,

ви роб лені за по пе редні два місяці про тестів. 
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Про ве ден ня пер шої ма со вої де мон ст рації після віднов лен ня на -

метів УБК бу ло при зна че не на 6 лю то го, ко ли роз по чи на ла ся чер -

го ва сесія Вер хов ної Ра ди. З ме тою підтрим ки сто лич ної де мон -

ст рації ко ло на ми на Київ ви ру ши ли про те с ту ючі з інших міст

(Іва но-Франківська, Чер кас, Жи то ми ра та ін.). Такі піші марші

з різних регіонів Ук раїни на підтрим ку УБК сим волізу ва ли за -

галь но національ ний ха рак тер про те с ту. 

За день до про ве ден ня де мон ст рації більше двох со тень партій

взя ли участь у про пре зи дентсь ких збо рах "Єдність за ра ди Ук -

раїни". Один з йо го учас ників, мер Києва Олек сандр Омель чен ко,

за явив, що "політич на кри за існує ли ше у пар ла менті, і він по -

ви нен бу ти розігна ний, як що во на про дов жить ся". Із по чат ком

сьо мої сесії Вер хов ної Ра ди уз довж Хре ща ти ка сто я ли вже двад -

цять на метів, а в де мон ст рації взя ли участь до вось ми ти сяч

осіб. Во на за вер ши ла ся публічним спа лен ням опу да ла Ку ч ми на

цен т ральній ву лиці сто лиці. На відміну від по пе редніх акцій, у

цій де мон ст рації взя ли участь провідні політи ки з пра вих та

лівих партій, се ред яких бу ли лідер "Со бо ру" Матвієнко, лідер

пар ла ментсь кої фракції "Батьківщи на" Тур чи нов, лідер СПУ Мо роз

та лідер КПУ Си мо нен ко (це бу ла ос тан ня акція УБК, у якій бра -

ли участь ко муністи). У той час, ко ли де мон ст ран ти піке ту ва ли

бу дин ки пар ла мен ту та Адміністрації Пре зи ден та, гру па так зва -

них анархістів та бри га да "Три зуб" здійсни ли на пад на на ме то -

ве містеч ко. За де я ки ми свідчен ня ми, цей про во каційний на пад,

ви ко ри с та ний про влад ни ми ЗМІ для де мон ст рації аг ре сив ності про -

те с ту ю чих, був ор ганізо ва ний ук раїнськи ми спец служ ба ми.72

Хо ча на пад не за вдав серй оз ної шко ди на ме там, факт на силь -

ниць ких дій був ви ко ри с та ний для дис кре ди тації про те ст но го ру -

ху. У про влад них ЗМІ учас ни ки акції бу ли зо б ра жені як не без -

печ ний кон гло ме рат ра ди калів, що вда ють ся до без чинств на ву -

72 Koshiw, c. 181.
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ли цях сто лиці. На ма га ю чись підкрес ли ти без пер спек тивність

акції, пред став ник Пре зи ден та у пар ла менті Ро ман Без смерт ний

на го ло сив, що жодні де мон ст рації не зму сять Пре зи ден та піти у

відстав ку: "Дум ка про те, що ще кілька мітингів, і Л. Ку ч ма на -

пи ше за яву про звільнен ня з по са ди — мар на. В 1993 році він на -

пи сав та ку за яву про звільнен ня з по са ди Прем'єр-міністра, бо

ро зумів, що бу де іти на пре зи дентські ви бо ри. За яв подібно го

ха рак те ру більше не бу де, і тре ба, щоб це ро зуміли всі, хто

сьо годні ве де інфор маційну війну".73

У своєму ко мен тарі че рез три дні після зга да ної де мон ст рації

Ку ч ма порівняв її із "пив ним пут чем" у Мюн хені 1923 ро ку, про -

во дя чи па ра лелі між по чат ком про те ст ної акції в Ук раїні та ви -

ник нен ням на циз му в Німеч чині.74

У той же час він удав ся і до іншої істо рич ної па ра лелі,

ствер д жу ю чи, що в Ук раїні з'яви ли ся "нові Леніни", які ве дуть

за со бою "ста до під різни ми пра по ра ми". Ку ч ма за стеріг, що та -

ка си ту ація при зве де до погіршен ня еко номічно го ста ну дер жа -

ви. На прикінці сво го ви с ту пу Пре зи дент зро бив не сподіва ний

вис но вок: "За раз пе ре ма га ють ті, хто про ти зміцнен ня дер жа ви".

Фак тич но він впер ше виз нав, що про те с ту ючі от ри ма ли пе ре ва гу

над вла дою. 

Схо жу оцінку зро бив тоді й відо мий в Ук раїні спеціаліст із

"паблік рілейшнз" про фе сор Ге оргій По чеп цов, яко го на вряд чи

мож на запідо зри ти у сим патіях до акції про те с ту. Він за ува -

жив, що внаслідок за го ст рен ня політич ної кри зи "вла да вза галі

втра ти ла здатність на якесь ре а гу ван ня". За йо го сло ва ми,

73 Роман Безсмертний. "Все, що зараз відбувається, закінчиться позитивно". День.- 

№ 27, 10 лютого 2001, http://www.day.kiev.ua/2001/27/nomer.htm
74 "Кучма назвал народ Украины "стадом"". Корреспондент.net , 9 лютого 2000,

http://www.korrespondent.net/main/13589
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"вла да відійшла в тінь, але настільки да ле ко, що ста ла

невпізна ною. Вла да ви я ви ла ся як що не німою, то та кою, що ду -

же дов го мов чить".75

Од но час но із по слаб лен ням Пре зи ден та по си ли ли ся і ви мо ги до

ньо го з бо ку тих політич них сил, які за без пе чу ва ли йо го за хист.

Го ло ва СДПУ(о) Віктор Мед вед чук вис ло вив пе ре ко нан ня у то му, що

"назрів мо мент" сфор му ва ти но вий ко аліційний уряд "без ре во -

люціонерів та ре акціонерів", який в іде алі мав би бу ти соціал-

де мо кра тич ним. Він зно ву за кли кав до відстав ки си ло вих

міністрів і зви ну ва тив Ющен ка у дек ла ра тив ності за яв про

співпра цю із Вер хов ною Ра дою. Ви с туп Мед вед чу ка відбув ся 9 лю -

то го, тоб то то го ж дня, ко ли Пре зи дент виз нав пе ре мож ною акцію

про те с ту ю чих. А вже на ступ но го дня, після засідан ня РНБОУ, Куч-

ма ух ва лив рішен ня про відстав ку пер шо го си ло ви ка — Го ло ви СБУ

Ле оніда Дер ка ча. Єди ний, хто під час засідан ня Ра ди ухи лив ся

від вис лов лен ня влас ної по зиції що до долі Дер ка ча, був Віктор

Ющен ко.76 От же, до про ти сто ян ня між влад ною елітою та

суспільством з од но го бо ку до дав ся осо бистісний конфлікт між

Гла вою уря ду та тодішнім віце-спіке ром. Па ра док саль но, що ре -

зуль та том ос тан нь о го у на ступні тижні кри зи став не роз кол у

владі, а її кон солідація. 

Дру га публічна акція про те с ту ю чих відбу лась уже 11 лю то го,

ли ше че рез п'ять днів після пер шої. Во на бу ла про ве де на у формі

жи во го лан цю га, в яко му лю ди зі свічка ми у ру ках вша но ву ва ли

пам'ять жур налістів та політиків, за гиб лих за період пре зи дент -

ст ва Ку ч ми. На Хре ща ти ку на той час бу ло вста нов ле но вже близь -

ко трид ця ти на метів, а у цій акції взя ли участь, за різни ми

підра хун ка ми, від п'яти до де ся ти ти сяч осіб. 

75 Георгій Почепцов. "Тріумф влади чи опозиції?". День.-  № 27, 10 лютого 2001.

76 Микола Несенюк. "Перший пішов...". День.-  № 28, 13 лютого 2001.
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У день про ве ден ня акції Пре зи дент Ку ч ма відбув до Дніпро пе -

т ровсь ка, ку ди бу ла пе ре не се на дво ден на зустріч із Пре зи ден том

Росії Во ло ди ми ром Путіним. Ця зустріч відбу ла ся тоді, ко ли уря -

ди західних дер жав та міжна родні ор ганізації по си ли ли кри ти ку

дій ук раїнсько го Пре зи ден та. Єди ний дер жав ний лідер, який на -

ва жив ся на да ти де мон ст ра тив ну політич ну підтрим ку Кучмі, став

са ме російський Пре зи дент. На дум ку ба га ть ох спо с терігачів,

Кремль не був зацікав ле ний у відставці Ку ч ми, оскільки йо го

найбільш імовірним на ступ ни ком міг ста ти про західний Прем'єр-

міністр Ющен ко.77

От же, для Ку ч ми при сутність Ющен ка на чолі уря ду ста ла

своєрідною га рантією підтрим ки з бо ку Росії у період най -

гострішої політич ної кри зи йо го правління. Вод но час Ющен ко ви -

ко ну вав роль бу фе ра Пре зи ден та у відно си нах із США та інши ми

західни ми дер жа ва ми, які уни ка ли гос трої кри ти ки вла ди, пред -

став ле ної прем'єром-ре фор ма то ром. Од нак збе ре жен ня Ющен ка на

по саді Гла ви уря ду су пе ре чи ло інте ре сам про пре зи дентсь ких

політич них сил, які ку лу ар но до ма га ли ся відстав ки Прем'єр-

міністра. Віктор Мед вед чук в інтерв'ю для російської га зе ти

"Се го дня" пря мо за кли кав Ющен ка виз на чи ти ся і ви с ту пи ти на боці

опо зиційних сил, які йо го "підтри му ють та вба ча ють у ньо му май -

бут нь о го ліде ра Ук раїни".78

Ви ш тов ху ю чи Ющен ка у ра ди каль но опо зиційну нішу, Мед вед чук

хотів ви ш товх ну ти йо го, як і Ти мо шен ко, за межі влад ної еліти.

То му Гла ва уря ду по чав сприй ма ти акції про те с ту вже не ли ше як

за гро зу для влас но го по ло жен ня у владі, а як політич ну па ст ку.

От же, ре акція Ющен ка на за клик Мед вед чу ка бу ла про ти леж ною. 

77 "Кучма - наш (п)резидент". Корреспондент.net, 12 лютого 2001, 

http://www.korrespondent.net/main/13678
78 "Медведчук призвал Ющенко возглавить оппозицию". Корреспондент.net, 13 лютого 2001,

http://www.korrespondent.net/main/13726
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Відра зу після по вер нен ня Ку ч ми до Києва Пре зи дент, Гла ва уря -

ду та Го ло ва Вер хов ної Ра ди оп ри люд ни ли за яву, яка от ри ма ла на -

зву "Лист трьох". При во дом для за яви, за сло ва ми її ав торів,

став по ча ток "без пре це дент ної політич ної кам панії зі всіма оз -

на ка ми пси хо логічної війни", по зна че ний "спро ба ми про бу ди ти ву -

лич ну стихію". "Лист трьох" порівняв про те ст ний рух із ук -

раїнським "націонал-соціалізмом", який "про во кує ат мо сфе ру

істерії та пси хо зу для ...здо бут тя вла ди будь-якою ціною". У

ньо му та кож місти ли ся зви ну ва чен ня на ад ре су про те с ту ю чих у по -

ши ренні "анархії та без за кон ня" і по пе ре д жен ня, що вла да го то -

ва ви ко ри с та ти си лу для при пи нен ня цьо го. Че рез три ро ки один

з ав торів ли с та, Іван Плющ, по яс нив та ку за яву не обхідністю

"роз ря ди ти на пру женість у взаєми нах між Пре зи ден том і уря дом,

між Кабіне том міністрів і пар ла мен том".79 За йо го сло ва ми, він

з "ве ли ки ми труд но ща ми уяв ляв собі, що та ке "Ук раїна без Ку ч -

ми". І ще з більши ми труд но ща ми міг уя ви ти, чим це мо же

закінчи ти ся. Си ту ація ви гля да ла не без печ но, во на за гро жу ва ла

ви бу хом, і ніхто не знав, ко го на криє цей ви бух". Вод но час як

Прем'єр-міністр, так і спікер вва жа ли, що пер шим, ко го міг "на -

кри ти" та кий ви бух, був не Пре зи дент Ку ч ма, як то го ви ма га ли

про те с ту ючі, а уряд Ющен ка. Як на го ло сив Плющ, свій підпис під

ан ти про те ст ною відоз вою він по ста вив то му, що "вва жав най важ -

ливішим у той мо мент за вдан ням збе ре жен ня еко номічної

стабільності й уря ду Ющен ка як га ран та цієї стабільності". 

У роз ра хун ках пре зи дентсь ко го ото чен ня "Лист трьох" був по -

кли ка ний про де мон ст ру ва ти кон солідацію вла ди та її рішучість

про ти сто я ти мобілізо ва но му про ти неї суспільству. Він по ви нен

був по кла с ти кінець роз мо вам про мож ливість роз ко лу у владній

еліті та чітко по зиціону ва ти Ющен ка як твер до го при хиль ни ка

дис кре ди то ва но го Пре зи ден та. На зміну не ви раз ності по пе редніх

79 Сергій Рахманін. "Іван Плющ: "Леонід Данилович завжди думав про третій термін".

Дзеркало тижня.- № 3, 24 - 30 сiчня 2004. 
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за яв Прем'єр-міністра, яка да ва ла ба га ть ом про те с ту ю чим підста -

ви сподіва ти ся, що він — на їхній сто роні, прий ш ла не сподіва -

на жорсткість у вис лов лю ван нях та ка те го ричність в оцінках. Об -

ви ну ва чу ю чи інших політиків, які підтри ма ли акції про те с ту, в

"спа ленні усіх мостів" із вла дою, Ющен ко сам удав ся до та ко го

ж спа лен ня, але у відно си нах із про те с ту ю чим суспільством. То -

му не див но, що ре акцією на "Лист трьох", за вис лов лю ван ням ог -

ля да ча тиж не ви ка "Дзер ка ло тиж ня", ста ли "гли бо кий шок по один

бік ба ри кад і дрібна зловтіха — по інший".80

Підпис Ющен ка під "Ли с том трьох" сприй ня ли ще більш кри тич -

но, то му що у день оп ри люд нен ня за яви бу ла за аре ш то ва на ко -

лишній віце-прем'єр Юлія Ти мо шен ко. Гру па опо зиційних

політиків, до якої на ле жа ли Лев ко Лук'янен ко, Та рас Стецьків,

Ана толій Матвієнко, зви ну ва ти ла Ющен ка у по ру шенні "людсь ких та

Бо жих за конів", оскільки він "важ ко і безпідстав но вда рив"

жінку, яка "бу ла йо го найвідданішим помічни ком у здійсненні ре -

форм".81 Лідер СПУ Олек сандр Мо роз на звав за яву "примітив ною

про во кацією за змістом, за рівнем підго тов ки та за вис нов ка ми,

які там містять ся".82 За йо го сло ва ми, по ява підпи су Ющен ка під

ли с том вик ли кає "по див та роз ча ру ван ня". 

Як що для учас ників про те с ту "Лист трьох" розвіяв очіку ван ня

що до їх підтрим ки Гла вою уря ду, то для націонал-де мо кратів він

став сиг на лом не обхідності мак си маль но дис танціюва ти ся від про -

те с ту ю чих. На ступ но го дня після оп ри люд нен ня за яви лідер УНР

Юрій Ко с тен ко на звав "ве ли кою по мил кою" участь де я ких членів

80 Сергій Рахманін. "Витязь на роздоріжжі". Дзеркало тижня.- № 7 (331), 17 - 23 лютого 2001.

81 "Форум нацспасения обвиняет Ющенко". Корреспондент.net, 14 лютого 2001,

http://www.korrespondent.net/main/13824
82 Там само.
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йо го партії в акції "Ук раїна без Ку ч ми".83 Він та кож на го ло сив,

що го ло вним за вдан ням йо го партії є не до пу щен ня відстав ки

Вікто ра Ющен ка з по са ди Прем'єр-міністра, а усі ви мо ги до Пре -

зи ден та об ме жу ють ся відстав кою Міністра внутрішніх справ Крав -

чен ка та Ге не раль но го про ку ро ра По те бень ка. По ка зо ва помірко -

ваність ліде ра од но го з Рухів особ ли во кон тра с ту ва ла із йо го

по пе реднім рішен ням ут во ри ти спільне об'єднан ня із партією

"Батьківщи на", го ло ва якої бу ла щой но за аре ш то ва на. 

Де мон ст рація єдності вла ди доз во ли ла Кучмі вже че рез три дні

після оп ри люд нен ня "Ли с та трьох" за пе ре чи ти на явність будь-якої

політич ної кри зи. Ад же, за йо го сло ва ми, "Пре зи дент, уряд і

пар ла мент пра цю ють ра зом і ма ють спільні по гля ди на си ту ацію".84

Звер та ю чись до сту дентів Київсько го національ но го універ си те -

ту, він на го ло сив, що вла да "ви ко ри с тає ли ше пра вові ме ханізми

для по пе ре д жен ня по даль шої ес ка лації не пра во вих дій". Після за -

яви Ку ч ми Ста ро київський рай он ний суд 22 лю то го ух ва лив чер го -

ве рішен ня про не за конність пе ре бу ван ня на Хре ща ти ку на ме то во -

го містеч ка, на звав ши на ме ти "ма ли ми архітек тур ни ми фор ма ми". 

Чер го вим свідчен ням по си лен ня по зицій вла ди ста ло го ло су -

ван ня у пар ла менті що до не довіри Ге не раль но му про ку ро ру. Цьо -

го ви ма га ли не ли ше учас ни ки акції про те с ту та опо зиційні

політи ки, а навіть два профільні коміте ти Вер хов ної Ра ди. За

період політич ної кри зи По те бень ко пе ре тво рив ся на одіоз ну

фігу ру пе ре дусім че рез низ ку су пе реч ли вих за яв що до розсліду -

ван ня зник нен ня і вбив ст ва Гон гад зе. На пе ре додні го ло су ван ня

він відмо вив ся на да ти звіт де пу та там Вер хов ної Ра ди сто сов но

своєї діяль ності. Од нак, не зва жа ю чи на та ке зне важ ли ве ігно -

ру ван ня пар ла мен тарів та за кли ки ма тері Гон гад зе, яка у той

83 Микола Несенюк. "Правиця" уточнює орієнтацію. Кожна - свою". День.- № 29, 

14 лютого 2001.
84 "Кучма не видит политического кризиса". Корреспондент.net, 19 лютого 2001,

http://www.korrespondent.net/main/14076
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день емоційно ви к ри ва ла за ан га жо ваність Ген про ку ро ра у стінах

Вер хов ної Ра ди, ли ше близь ко ста де пу татів на ва жи ли ся підтри -

ма ти вис лов лен ня не довіри По те бень ку. Вод но час Гла ва уря ду

вко т ре про де мон ст ру вав не ба жан ня йти на кон фрон тацію із Пре -

зи ден том, за явив ши на пе ре додні го ло су ван ня, що "про ку ра ту ра

сьо годні де мон ст рує ба жан ня про зо ро пра цю ва ти у розсліду ванні

спра ви Гон гад зе".85

Відповіддю про те с ту ю чих на помітну кон солідацію вла ди ста ла

ор ганізація тре тьої за три тижні де мон ст рації під на звою "Три -

бу нал над Ку ч мою". Во на бу ла при зна че на на 25 лю то го. За день

до її про ве ден ня на Хре ща ти ку зна хо ди ли ся вже 55 на метів. У

де мон ст рації взя ли участь від 30 до 50 ти сяч лю дей — це бу ла

най чи сельніша акція за весь період про те ст них дій. У за ключній

те а т ралізо ваній ча с тині акції її учас ни ки од но го лос но виз на ли

Ку ч му вин ним у зло чи нах про ти своїх гро ма дян, а опу да ло пре -

зи ден та при нес ли у клітці до бу дин ку Вер хов но го Су ду Ук раїни.

Схожі три бу на ли бу ли про ве дені у більш ніж двад ця ти містах Ук -

раїни, а участь у них взя ли май же со рок ти сяч гро ма дян. 

Ма совість цієї акції бу ла сприй ня та її ор ганіза то ра ми як

свідчен ня то го, що ву личні де мон ст рації, за при кла дом Сербії,

мо жуть ста ти до статніми для по ва лен ня вла ди.86 Про те влад на

еліта послідо вно відмов ля лась навіть від діало гу із про те с ту -

ю чи ми, яких во на на ма га ла ся зо б ра зи ти як соціаль них

"маргіналів". Че рез три дні після про ве ден ня акції, 28 лю то го,

Ста ро київський рай он ний суд до ру чив пра во охо рон цям ви ко на ти йо -

го по пе редні ух ва ли про ліквідацію на ме то во го містеч ка. Зран ку

1 бе рез ня близь ко чо ти рь ох сот міліціонерів у су про воді пред -

став ників су ду ліквіду ва ли на ме ти. Хо ча більше ніж сто про те с -

85 "Кучма не видит политического кризиса". Корреспондент.net,19 лютого 2001,

http://www.korrespondent.net/main/14210

86 Інтерв'ю з Володимиром Чемерисом.
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ту ю чих зна хо ди ли ся на той час у на ме тах, ли ше ча с ти на з них

виріши ла чи ни ти опір. Під час ліквідації на метів бу ло за аре ш -

то ва но со рок чо ти ри осо би, але усіх їх пізніше швид ко звільни -

ли із ви мо гою за пла ти ти штраф. Ли ше близь ко п'ят де ся ти лю дей

зібра лись то го ж дня на Хре ща ти ку, щоб вис ло ви ти свою не зго ду

із діями пра во охо ронців. 

Як виз нав один з ор ганіза торів про те с ту, на прикінці лю то го

ліде ри УБК уже навіть по ча ли роз ра хо ву ва ти, що вла да вдасть ся

до си ло вих дій для ліквідації на метів.87 За йо го сло ва ми, се ред

жи телів містеч ка по ши рю ва лось по чут тя вто ми та роз ча ру ван ня.

Владній еліті вда ло ся до ве с ти свою спро можність ут ри ма ти ся, а

сподіван ня на швид ке її по ва лен ня не ви прав да лось. Тоді й ста -

ло оче вид но, що та ка фор ма про те с ту, як ви ко ри с тан ня на метів,

се бе ви чер па ла. Спро ба відно ви ти на ме ти пе ред бу дин ком

Київсько го дер жав но го універ си те ту в перші дні бе рез ня бу ла

швид ко при бор ка на міліцією.

Уп ро довж тре ть о го ета пу про те с ту ко ло со юз ників про те с ту ю чих

се ред політич ної еліти знач но роз ши ри ло ся. По оди нокі опо зиційні

політи ки виріши ли об'єдна ти ся у новій ор ганізації — Фо румі

національ но го по ря тун ку (ФНП), який був ут во ре ний 9 лю то го 2001

ро ку. Для політиків у ФНП про тест на да вав мож ливість по до ла ти

роздрібненість опо зиції та ство ри ти об'єдна ний фронт для про -

тидії владі. До ко ор ди наційної ра ди ФНП увійшли: Мо роз (СПУ),

Ти мо шен ко ("Батьківщи на"), Матвієнко ("Со бор"), Філен ко (ПРП),

Го ло ва тий, Тур чи нов, Хма ра та ін. До скла ду ра ди вхо ди ли та кож

пред став ни ки ор ганізаційних комітетів двох про те ст них сил: Че -

ме рис і Лу цен ко від УБК та Чор новіл і Стецьків від коміте ту "За

прав ду". Цілі Фо ру му співпа да ли з ціля ми УБК, од нак йо го учас -

ни ки сподіва лись, що участь у ФНП відо мих політиків до дасть цим

ви мо гам більшої політич ної ва ги. Пер шою ініціати вою ФНП ста ла

87 Інтерв'ю з Юрієм Луценком. Вашингтон, США, 23 березня 2003 року.
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про по зиція до Вер хов ної Ра ди ско ро ти ти по вно ва жен ня Пре зи ден та

та пе ре тво ри ти Ук раїну на пар ла ментсь ко-пре зи дентсь ку ре с -

публіку, в якій "пар ла мент фор му вав би уряд та кон тро лю вав си -

лові струк ту ри".88 Учас ни ки Фо ру му бу ли та кож го тові до про ве -

ден ня пе ре го ворів з влад ною елітою що до за про по но ва них змін.

Про те, як за зна чив Матвієнко, пе ре го во ри із Ку ч мою мож на бу де

ве с ти ли ше "у пло щині йо го відстав ки", яку учас ни ки Фо ру му вва -

жа ли єди ним шля хом ви хо ду з політич ної кри зи.89

Го ло вною пе ре шко дою ефек тивній діяль ності ФНП ста ла йо го

політич на стро катість. Участь у ньо му політиків із різни ми

політич ни ми інте ре са ми та іде о логічни ми пе ре ко нан ня ми при зве -

ла до відсут ності чіткої стра тегії спільних дій. Сповіду ю чи

ідею об'єднан ня опо зиції, май же ко жен із її пред став ників на -

ма гав ся ви ко ри с та ти ФНП як спосіб по пу ля ри зації се бе чи влас -

ної партії.90 Хо ча ба га то учас ників ФНП бу ли політи ка ми із

знач ним політич ним досвідом, їхньо го об'єднан ня ви я ви ло ся не -

до стат ньо для роз ши рен ня впли ву опо зиції. Свідчен ням політич -

ної слаб кості ФНП ста ла не вда ла спро ба вис ло ви ти не довіру Ге -

не раль но му про ку ро ру у Вер ховній Раді на прикінці лю то го. У

про валі го ло су ван ня Фо рум зви ну ва тив тоді "аль янс олігархів

і ко муністів".91 Од нак не спро можність опо зиціонерів мобілізу -

ва ти го ло си навіть про ти одіоз ної по статі Ген про ку ро ра зро -

би ла го лослівни ми їхні обіцян ки про "невідво рот ний" імпічмент

Пре зи ден ту. Оціню ю чи ефек тивність дій ФНП у лю то му, ог ля дач

тиж не ви ка "Дзер ка ло тиж ня" за ува жив, що "єди ним вда лим ма не в-

ром за го ну бо роть би з ре жи мом слід вва жа ти ли ше ор ганізацію

88 "Форум нацспасения предлагает парламенту ослабить президента". Корреспондент.net,

13 лютого 2001, http://www.korrespondent.net/main/13746
89 "Форум нацспасения готов говорить с Кучмой". Корреспондент.net, 20 лютого 2001,

http://www.korrespondent.net/main/14143
90 Інтерв'ю з Михайлом Свистовичем. 

91 "Форум нацспасения: коммунисты объединились с олигархами". Корреспондент.net, 

23 лютого 2001, http://www.korrespondent.net/main/14321
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на ме то во го містеч ка".92 Вод но час навіть це бу ло на справді ре -

зуль та том дій ак тивістів УБК, ад же ФНП був ство ре ний ли ше че -

рез півто ра тиж ня після віднов лен ня на метів на Хре ща ти ку. 

Ліде ри націонал-де мо кра тич них партій (УНР, НРУ, ПРП), які бу -

ли тра диційни ми со юз ни ка ми Ющен ка, відмо ви лись приєдна тись до

ФНП че рез ра ди кальність йо го ви мо ги що до відстав ки Пре зи ден та

Ку ч ми. Од нак де які чле ни цих партій — Євген Жов тяк (УНР), Та -

рас Стецьків (ПРП) — все ж увійшли до скла ду Фо ру му. Ча с ти на

регіональ них осе редків цих партій та кож приєдна ла ся до місце -

вих акцій про те с ту УБК. Цен т раль на Ра да ПРП, на при клад, на да -

ла пра во місце вим ор ганізаціям са мим виз на ча ти фор му своєї

участі у про те с тах. Все ж, як тоді по яс нив лідер УНР Юрій Ко -

с тен ко, "збе ре жен ня Ющен ка на по саді Прем'єр-міністра по вин но

бу ти го ло вним пріори те том пра вих партій". За гро за відстав ки

Ющен ка при вер та ла на ба га то більше ува ги пра вих, ніж мож ливість

відстав ки Ку ч ми. І їхнє за не по коєння тим більше по си лю ва ли ся,

чим більш настійли ви ми ста ва ли ви мо ги пред став ників про пре зи -

дентсь ких партій ут во ри ти ко аліційний уряд за участі їхніх

пред став ників. По во рот ною ста ла за ява віце-спіке ра Мед вед чу ка,

зроб ле на 26 лю то го, тоб то на ступ но го дня після про ве ден ня акції

"Три бу нал над Ку ч мою". Він пря мо по обіцяв до мог тись відстав ки

уря ду Ющен ка у квітні, як що до цьо го ча су ко аліційний уряд не

бу де ство ре ний. Са му акцію віце-спікер на звав ша ба шем, який

"об ра жає по чут тя нор маль них гро ма дян".93

Про відстав ку уря ду по ча ли го во ри ти й інші ліде ри так зва них

"олігархічних" партій, на при клад, Олек сандр Вол ков ("Де мо кра -

тич ний со юз") та Сергій Тігіпко ("Тру до ва Ук раїна").94

92 Сергій Рахманін "Відкрита гра". Дзеркало тижня.-  № 9 (333), 3 - 8 березня 2001 року.

93 Ростислав Іщенко "Провокація протесту". День.- № 38, 27 лютого 2001.

94 "Наступление олигархов на Ющенко". Корреспондент.net, 28 лютого 2001, 

http://www.korrespondent.net/main/14556
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Ви мо га ство рен ня ко аліційно го уря ду сприй ма ла ся Ющен ком як

спро ба опо нентів ней т ралізу ва ти йо го вплив на про цес прий нят -

тя уря до вих рішень. То му, як по яс нив один з йо го при хиль ників

у пар ла менті, лідер ПРП Віктор Пин зе ник, ви мо ги Мед вед чу ка є

тим ком промісом, який для Ющен ка "не вар тий збе ре жен ня по са -

ди".95 За умо ви відсут ності до стат ньої кількості со юз ників у

Вер ховній Раді єди ною осо бою, в якої Ющен ко міг тоді шу ка ти

за хист, був Пре зи дент Ку ч ма. На прикінці лю то го в інтерв'ю

австрійській те ле ком панії ORF Прем'єр-міністр на звав сце нарій

відстав ки Ку ч ми та пе ре хо ду до ньо го пре зи дентсь ких по вно ва -

жень "не ре алістич ним".96 За йо го сло ва ми, ініціюва ти ре -

алізацію та ко го сце нарію для уря ду бу ло б "політич но не ви прав -

да но та мо раль но і етич но при низ ли во". Вже че рез день після

за яви Мед вед чу ка Ющен ко оха рак те ри зу вав її як "до б рий про лог

для де с табілізації си ту ації" у дер жаві та "де мон ст рацію псев -

до си ли".97 Він за явив, що звер неть ся до Пре зи ден та з про хан ням

про ве с ти спільну три с то рон ню зустріч у фор маті "Пре зи дент —

Гла ва уря ду — віце-спікер" для об го во рен ня си ту ації у дер жаві.

У той же час Ющен ко на го ло сив, що не по го дить ся на жодні уль -

ти ма ту ми якоїсь з політич них си л. Та ким чи ном, на пер ший план

політич но го жит тя дер жа ви вий шов конфлікт між Гла вою уря ду та

но вою си ту а тив ною пар ла ментсь кою більшістю, яку скла да ли ко -

муністи і про пре зи дентські партії. А Пре зи дент Ку ч ма у цьо му

конфлікті вже обіймав роль "ней т раль но го" арбітра. Так для

опо зиції бо роть ба про ти Ку ч ми по ча ла по сту по во пе ре хо ди ти у

пло щи ну бо роть би за Ющен ка. Од но час но роз по ча ла ся і де -

мобілізація про те ст но го ру ху, де мо ралізо ва но го кон солідацією

вла ди по пе редніх тижнів. 

95 Там само

96 "Ющенко считает нереальной отставку Кучмы". Корреспондент.net, 27 лютого 2001,

http://www.korrespondent.net/main/14472

97 "Ющенко vs Медведчук - рассудит Кучма". Корреспондент.net, 28 лютого 2001

http://www.korrespondent.net/main/14597
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За вер шен ня про те ст но го цик лу в Ук раїні відбу ло ся так са мо

швид ко і не сподіва но, як і йо го по ча ток. Мо раль них пе ре ваг, які

про те с ту ючі ма ли у про ти сто янні із Пре зи ден том, ви я ви ло ся не -

до стат ньо, щоб зму си ти йо го не ли ше відсту пи ти, але й капіту -

лю ва ти. Ліде рам про те ст но го ру ху не вда ло ся знай ти та ких ар гу -

ментів для пред став ників ре формістсько го кри ла влад ної еліти,

які б пе ре тво ри ли їх з па сив них спо с терігачів на ак тив них со -

юз ників. А трид ця ти ти сячні де мон ст рації у ба га томільйон но му

місті все ж не бу ли тим свідчен ням суспільної єдності й си ли,

про ти яких вже не знай ш ло ся б ар гу ментів у про пре зи дентсь ких

сил. За три місяці після оп ри люд нен ня Олек сан д ром Мо ро зом за -

писів Мель ни чен ка на місце по пе ред нь о го шо ку та роз губ ле ності

Пре зи ден та пе ред за гро зою втра ти ти вла ду прий ш ла відчай душність

у бо ротьбі за її збе ре жен ня. То му ко жен но вий вес ня ний день

2001 ро ку вже по слаб лю вав про те ст ну мобілізо ваність

суспільства, поз бав ля ю чи йо го надій на мож ливість швид ких змін.
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Учасники акції протесту "Україна без Кучми" починають хід від наметового
містечка на майдані Незалежності до Адміністрації Президента України у
вівторок, 19 грудня 2000 року. 

Фото Дмитра Гавриша/УНІАН
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6 лютого 2001 року учасники пішого маршу від Житомира до Києва йдуть
центральними вулицями столиці із розгорнутим українським прапором.
Цього дня відбулася перша масова демонстрація після відновлення
наметового містечка на Хрещатику. 

Фото Олександра Синиці/УНІАН
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Учасники акції протесту "Україна без Кучми" спалюють опудало "пахана"
в центрі Києва у вівторок, 6 лютого 2001 року. 

Фото Дмитра Гавриша/УНІАН
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Учасник акції протесту "Україна без Кучми" тримає запалену свічку перед
портретом зниклого журналіста Георгія Гонгадзе. У цей день, 11 лютого
2001 року, у центрі Києва відбувся мітинг пам'яті журналістів та
політиків, загиблих за період президентства Кучми.

Фото Олександра Синиці/УНІАН
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На центральному майдані м. Тернопіль зібрались люди з запаленими
свічками в пам`ять зниклого журналіста Георгія Гонгадзе. 
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Учасники акції "Україна без Кучми" пікетують будинок Верховної Ради
України в середу, 21 лютого 2001 року. Пікетники вимагають відставки
Президента України Леоніда Кучми, Генерального прокурора Михайла
Потебенька, звільнення лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Фото Олександра Синиці/УНІАН
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25 лютого 2001 року на майдані Незалежності проведена акція "Трибунал
над Кучмою". Акція стала однією з найчисельніших за період протестних
дій, зібравши до 50 тисяч осіб.

Фото Дмитра Гавриша/УНІАН 
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На Театральному майдані під час акції "Україна без Кучми" в м. Тернопіль
поруч стояли намети Соціалістичної та Української народної партій. В
акції брали участь представники ПРП, СПУ, УНР, КУН, УКРП, "Собор" та
інших організацій. Акція тривала цілодобово, і учасники акції не
залишали намети навіть попри тридцятиградусний мороз. 
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Співкоординатори акції "Україна без Кучми" Володимир Чемерис та
Михайло Свистович
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Етап 111: Де мобілізація про те с ту 
(1 бе рез ня — 26 квітня 2001 р.)

Де мобілізація про те ст но го ру ху, за виз на чен ням од но го з

дослідників Чарль за Тіллі, пе ред ба чає "втра ту, знецінен ня чи

роз по ро шен ня ре сурсів, які ви ко ри с то ву ють про те с ту ючі".98 У

про цесі де мобілізації си ло вий по тенціал про те с ту ю чих та вла ди

змінюється на ко ристь ос танніх настільки, що ор ганіза то ри про -

те ст но го ру ху вже не здатні на по ля га ти на ви ко нанні своїх по -

пе редніх ви мог. Вод но час по ча ток де мобілізаційно го про це су ча -

с то за ли шається не помітним для про те с ту ю чих. Во ни усвідо млю ють

йо го ли ше тоді, ко ли кількість учас ників про тестів знач но змен -

шується. Оз на кою по чат ку де мобілізації в Ук раїні ста ла су тич ка

між про те с ту ю чи ми та міліцією, що відбу ла ся під час де мон ст -

рації 9 бе рез ня 2001 ро ку. 

Після ліквідації на ме то во го містеч ка УБК міліцією 1 бе рез ня

ор ганіза то ри про те с ту відмо ви ли ся по нов лю ва ти на ме ти у пар ковій

зоні, де це доз во лив ро би ти суд. Відчу ва ю чи ви чер паність на ме -

то вої фор ми про те с ту, во ни виріши ли зо се ре ди ти ся на підго товці

на ступ ної де мон ст рації, за пла но ва ної на річни цю на ро д жен ня Та -

ра са Шев чен ка. Вранці 9 бе рез ня про те с ту ючі на ма га ли ся пе ре -

шко ди ти Пре зи ден ту Кучмі та іншим по са дов цям по кла с ти квіти до

пам'ят ни ка по ету. Але парк був ото че ний кор до ном міліції, який

відме жу вав де мон ст рантів від пам'ят ни ка. Під час спро би гру пи

де пу татів про рва ти ся до пам'ят ни ка міліціоне ри трав му ва ли

керівни ка Київсько го осе ред ку СПУ Ка те ри ну Се ме нюк. Офіційній

де ле гації все ж вда ло ся без пе реш код но ви ко на ти за пла но ва ний ри -

ту ал, а про те с ту ю чим доз во ли ли на бли зи ти ся до пам'ят ни ка ли ше

після від'їзду офіційних осіб. 

98 Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (New York: Freedom House 1978), 

c. 217.



89

--------------------------------------------------------------

У мітин гу на про ти Київсько го універ си те ту імені Та ра са Шев -

чен ка взя ли участь не ли ше пред став ни ки ФНП, але й ліде ри пра -

вих партій (Удо вен ко, Ко с тен ко, Пин зе ник), які бра ли участь і

у ран ковому по кла данні квітів ра зом із Пре зи ден том Ку ч мою. Од -

нак, на відміну від учас ників ФНП, "праві" уни ка ли у своїх ви -

с ту пах ан ти пре зи дентсь кої ри то ри ки і об ме жу ва ли ся за кли ка ми на

підтрим ку уря ду Ющен ка. Провівши мітинг біля пам'ят ни ка Шев -

чен кові, ор ганіза то ри де мон ст рації виріши ли спря му ва ти ко ло ну

про те с ту ю чих до бу дин ку МВС. Один з учас ників мар шу так опи сав

свої вра жен ня: "Та кої де мон ст рації в Києві ще не бу ло. Ко ли го -

ло ва ко ло ни за вер ну ла на Євро пейсь ку пло щу, хвіст ще не ви про -

с тав ся з буль ва ру Шев чен ка. І та кож, на мій по гляд, упер ше на

політичній де мон ст рації по чу ва ла ся енергія на тов пу. Бу ло лег ко

і зруч но іти ра зом, скан ду ю чи "Ку ч му геть!", "Ук раїні во лю!",

"Ук раїнці! Годі спа ти, тре ба Ку ч му ви га ня ти".99

Зу пи нив шись біля бу дин ку МВС, де мон ст ран ти, яких налічу ва лось

близь ко 15 ти сяч осіб, за ки да ли йо го яй ця ми та зла ма ли ого ро -

жу. Після цьо го ко ло на по ча ла ру ха ти ся до бу дин ку Адміністрації

Пре зи ден та. На підсту пах до Бан ко вої шлях де мон ст ран там був пе -

ре кри тий війська ми внутрішніх сил та міліцією, що бу ли оз б роєні

щи та ми та ду бин ка ми. За сло ва ми од но го з ор ганіза торів де мон -

ст рацій Юрія Лу цен ка, на товп про те с ту ю чих був роз лю че ний ви -

ко ри с тан ням си ли про ти де пу татів біля пам'ят ни ка Шев чен кові й

ви ма гав по мсти.100 Ко ли про те с ту ючі по ба чи ли чер го ву пе ре шко ду

на своєму шля ху у ви гляді оз б роєних міліцейсь ких за гонів, ча -

с ти на з них виріши ла по до ла ти цю пе ре шко ду си лою. У ре зуль таті

в на прям ку міліції по ча ло летіти каміння, ме та ле ва ого ро жа та

пляш ки із за па лю валь ною сумішшю. У відповідь міліція ви ко ри с -

та ла про ти де мон ст рантів сльо зо гінний газ. Це при зве ло до пер -

99 "9-те березня події з 11.00 до 17.00", Майдан, 11 березня 2001,

http://maidan.org.ua/n/arch/984301383 
100 Інтерв'ю з Юрієм Луценком.  
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шо го і найбільш жор ст ко го зіткнен ня між про те с ту ю чи ми та

внутрішніми війська ми за три місяці про те ст них акцій. Та ким йо -

го тоді по ба чив один з учас ників де мон ст рації: "З-за спин спец -

назівців у де мон ст рантів летіли шаш ки з "че рь о му хой", які

ніяко го ефек ту не ма ли, бо їх зра зу ж шпур ля ли на зад, більшу

за гро зу не сли бе тонні улам ки, хо ча во ни летіли по до сить ви -

сокій траєкторії, і лю ди всти га ли відско чи ти. Але декількох лю -

дей все ж та ки за че пи ло. Я ба чив діда, яко му роз би ло та кою ка -

ме ню кою ло ба... Врешті-решт спец наз скінчив свої спро би ве с ти

якісь ак тивні дії про ти на тов пу і, по ста вив ши че ре паш кою щи ти,

сто яв під гра дом каміння, на крив шись щи та ми з усіх боків".101

За твер д жен ням ор ганіза торів де мон ст рації, су тич ка бу ла

спро во ко ва на опе ра тив ни ка ми у цивільно му, які пер ши ми ки ну ли

каміння у бік спец на зу. Вла да зви ну ва ти ла в ор ганізації

зіткнен ня бой о виків УНА-УН СО. Го ло вним, од нак, ста ло те, що

аг ресія са мих про те с ту ю чих бу ла яс к ра во підтвер д же на ка д ра ми

ук раїнських та іно зем них те ле ком паній. То го ж дня пра во охо -

ронці, впер ше за час про тестів, вда ли ся до ма со вих арештів.

Більше 100 учас ників ус та нов чих зборів гро мадсь ко го коміте ту

"За прав ду!", що відбу ва ли ся 9 бе рез ня у Києві, бу ли за три мані

міліцією. Та кож бу ли за аре ш то вані й ак тивісти УНА-УН СО на чолі

із ліде ром ор ганізації Андрієм Шкілем. У спеціальній за яві,

по ши реній то го ж дня, пред став ни ки ФНП зви ну ва ти ли си лові ор -

га ни у "те ро ризмі та ек с т ремізмі", здійснені "за на ка зом Пре -

зи ден та Ку ч ми".102

Хо ча ор ганіза то ри акції про дов жу ва ли й на далі відки да ти свою

при четність до ор ганізації бійки та зви ну ва чу ва ли у ній вла ду,

101 "9-те березня події з 11.00 до 17.00". Майдан, 11 березня 2001,

http://maidan.org.ua/n/arch/984301383 
102 "Заява Форуму національного порятунку". Майдан-інформ, 10 березня 2001,

http://maidan.org.ua/n/arch/984179169
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після за сто су ван ня си ли про те ст на ак тивність суспільства різко

впа ла. Це ста ло помітно вже 11 бе рез ня, ко ли у піке ту ванні

Міністер ст ва внутрішніх справ з ви мо гою звільнен ня за аре ш то ва -

них про те с ту ю чих взя ли участь близь ко 100 сту дентів.103 Вод но -

час на де мон ст рацію біля МВС, ор ганізо ва ну УБК 14 бе рез ня, вий -

ш ло вже не більше ніж 1,5 ти сячі осіб. Та ке падіння гро мадсь -

кої ак тив ності аме ри канські дослідни ки по яс ню ють втра тою

легітим ності про те с ту ю чих у суспільно му сприй нятті че рез за сто -

су ван ня ни ми си ли.

Як виз нав Юрій Лу цен ко, вже на ступ но го ран ку після зіткнень

9 бе рез ня він зро зумів, що цей день став кінцем УБК. Зго дом

він по яс нив: "Ми завжди відчу ва ли, що на ша си ла у не ви ко ри с -

танні си ли. Після подій 9 бе рез ня ми вже не мог ли цьо го ствер -

д жу ва ти".104

Не зва жа ю чи на відчут тя за не па ду про те ст но го ру ху, йо го

ініціато ри все ж про дов жу ва ли публічно де мон ст ру ва ти впев -

неність у йо го успіху. Че рез тиж день після бійки співко ор ди -

на тор УБК Юрій Лу цен ко обіцяв до по чат ку квітня зібра ти "по -

туж ну де мон ст рацію" опо зиції з уча с тю 100 ти сяч осіб.105 Схо жу

за яву від імені коміте ту "За прав ду!" зро бив і Вла ди слав

Каськів, за сло ва ми яко го комітет "про во ди ти ме акцiї про те с ту

до ти, до ки в Ук раїнi не вiдбу дуть ся де мо кра тичнi пе ре тво рен -

ня".106 Од нак найбільша де мон ст рація, яку ще вда ло ся ор ганізу -

ва ти ко ор ди на то рам про те ст ної акції, налічу ва ла ли ше 5 ти сяч

103 "Студенты требуют освободить задержанных". Корреспондент.net, 11 березня 2001,

http://www.korrespondent.net/main/15203
104 Інтерв'ю з Юрієм Луценком.

105 "Юрій Луценко: "Між 23 березня і 5 квітня у Києві пройде "потужна демонстрація"

опозиції". УНІАН, 16 березня 2001.
106 "Комітет "ЗА ПРАВДУ" проведе акції протесту 24, 30 березня та у день звіту уряду у

Верховній Раді". УНІАН, 16 березня 2001. 
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осіб. Во на відбу ла ся 24 бе рез ня у формі скор бот но го хо ду цен т -

раль ни ми ву ли ця ми сто лиці, який був ор ганізо ва ний у пам'ять про

"зни ще них то талітар ним кучмівським ре жи мом".107 Іншим наслідком

си ло во го зіткнен ня про те с ту ю чих і пра во охо ронців 9 бе рез ня ста -

ло різке зро с тан ня за кликів до пе ре го ворів між вла дою та опо -

зицією з бо ку усіх пред став ників політич ної еліти. Про пре зи -

дентські партії СДПУ(о), "Де мо кра тич ний со юз" та "зе лені" ви с -

ту пи ли із за ява ми, в яких пе ре кла ли на ФНП відповідальність за

си ло ве про ти сто ян ня, але й виз на ли не обхідність діало гу "між

усіма політич ни ми си ла ми".108 Вод но час Гла ва уря ду в за ву а ль о -

ваній формі зви ну ва тив у про во ку ванні бійки своїх опо нентів у

пар ла менті, го то вих "ви ко ри с то ву ва ти конфліктні си ту ації для

здо бут тя вла ди".109 Але й Ющен ко за кли кав усіх сісти за стіл пе -

ре го ворів, обіця ю чи на да ти "усі ре сур си ви ко нав чої вла ди для

кон солідації політич них сил". Уже 14 бе рез ня лідер НДП Ва лерій

Пу с то вой тен ко за явив, що от ри мав до ру чен ня від Пре зи ден та роз -

по ча ти пе ре го во ри із опо зицією, і він уже про во дить "по пе редній

діалог" із пред став ни ка ми УБК та коміте том "За прав ду!".110 Він

та кож на го ло сив, що вла да го то ва до по сту пок "для стабілізації

політич ної си ту ації у дер жаві". Свідчен ням го тов ності вла ди

відмо ви ти ся від кон фрон таційних дій ста ло звільнен ня то го ж дня

більшості за три ма них 9 бе рез ня сту дентів та за крит тя по ру ше них

про ти них адміністра тив них справ. Про го товність до діало гу за -

явив уже на ступ но го дня і Пре зи дент Ку ч ма після зустрічі з Пре -

зи ден том Польщі Алек сан д ром Квас невсь ким. На спільній прес-кон -

фе ренції він вис ло вив го товність ве с ти діалог із опо зицією за

107 "Опозиція розпочала мітинг-похід Пам'яті і Перестороги із вшанування пам'яті жертв

режиму Кучми". УНІАН, 24 березня 2001.
108 "Три партии призывают к диалогу с властью". Корреспондент.net, 13 березня 2001,

http://www.korrespondent.net/main/15305
109 "Ющенко: события 9 марта - намерение захватить власть". Корреспондент.net, 

13 березня 2001, http://www.korrespondent.net/main/15337

110 "Кучма поручил оппозицию Пустовойтенко". Корреспондент.net, 14 березня, 2001,

http://www.korrespondent.net/main/15365
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умов, як що во на "до три мується за конів та Кон сти туції Ук раїни" і

не ви ма гає зміни "стра тегічно го кур су Ук раїни на інте г рацію в

Євро пу".111

У відповідь на за кли ки до пе ре го ворів один з ор ганіза торів

УБК Лу цен ко виз на чив пе ре ду мо вою їхньо го про ве ден ня відстав ку

Міністра внутрішніх справ Крав чен ка.112 Вод но час він за явив, що

го ло вною те мою пе ре го ворів ма ють бу ти стро ки відстав ки Ку ч ми

та пе ре тво рен ня Ук раїни на пар ла ментсь ко-пре зи дентсь ку ре с -

публіку. Тоб то са ме ті умо ви, які Ку ч ма вже на звав не прий нят -

ни ми. Вже че рез три дні постійний пред став ник Пре зи ден та у

пар ла менті Ро ман Без смерт ний за явив, що Пре зи дент ух ва лив

рішен ня про відстав ку Крав чен ка. Офіційне підтвер д жен ня цьо го

надійшло 26 бе рез ня, а вже на ступ но го дня із в'яз ниці бу ла

звільне на Юлія Ти мо шен ко. Од нак такі кро ки бу ли вик ли кані не

стільки го товністю вла ди йти на по ступ ки опо зиції, як це бу ло

інтер пре то ва но ФНП, скільки ба жан ням поз ба ви ти опо зиційних

лідерів при водів для но вої мобілізації суспільства. Уп ро довж

на ступ них декількох днів Ку ч ма двічі за явив, що відмов ляється

ве с ти пе ре го во ри із "ліде ра ми істе рич них ву лич них ви с тупів".113

Як він за явив під час прес-кон фе ренції у До нець ку, "як я мо жу

сісти за стіл пе ре го ворів із ти ми, хто ви ма гає моєї відстав ки,

вивівши на ву лиці 3 ти сячі лю дей?".114 Свою по зицію що до мож ли -

вості пе ре го ворів змінив на прикінці бе рез ня і се к ре тар РНБО

Євген Мар чук, який ініціював по пе редні "кон суль тації" із пред -

став ни ка ми ФНП. Він за явив, що за пла но вані пе ре го во ри уне мож -

111 "Кучма выдвигает требования к оппозиции". Корреспондент.net, 15 березня 2001,

http://www.korrespondent.net/main/15505
112 "Условия переговоров оппозиции с Кучмой". Корреспондент.net, 16 березня 2001,

http://www.korrespondent.net/main/15570
113 "Оппозиция "истериков" Кучме не собеседник". Корреспондент.net, 27 березня 2001,

http://www.korrespondent.net/main/16186
114 "Кучма не будет вести переговоры с оппозицией о своей отставке".

Корреспондент.net, 28 березня 2001, http://www.korrespondent.net/main/16341
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лив лені "по пе редніми умо ва ми у ви гляді уль ти ма тумів, які ви су -

ває ФНП, спро ба ми шан та жу ва ти вла ду но ви ми публічни ми

акціями".115 Са ме усвідо млен ня вла дою падіння про те ст ної ак тив -

ності внаслідок подій 9 бе рез ня доз во ли ло їй зай ня ти жор ст ку

по зицію у відно си нах із опо зиційни ми ліде ра ми. Хо ча опо зиція

про дов жу ва ла ви су ва ти свої ви мо ги мож но влад цям, із по чат ком де -

мобілізації про те с ту во на втра ти ла здатність не ли ше до ма га ти -

ся їхньо го ви ко нан ня, але й навіть зва жа ти на них. 

Ра зом із по слаб лен ням ру ху за відстав ку Пре зи ден та Ку ч ми уп -

ро довж бе рез ня по си ли ли ся спро би Ко муністич ної та про пре зи -

дентсь ких фракцій у пар ла менті вис ло ви ти не довіру уря ду Ющен ка.

Внаслідок цьо го ува га політич них еліт зо се ре ди ла ся на бо ротьбі

за по са ди в уряді. У відповідь націонал-де мо кра тичні партії з

ініціати ви ПРП роз по ча ли публічну кам панію збо ру підписів на

підтрим ку чин но го Гла ви уря ду, до якої та кож приєдна лись чле ни

ФНП. У за яві, яка, мож ли во, ста ла "смерт ним ви ро ком" для Ющен -

ка, пред став ни ки Фо ру му на зва ли збе ре жен ня йо го на по саді

Прем'єр-міністра "пе ре ду мо вою для май бутніх по зи тив них змін в

Ук раїні та де мо кра ти зації суспільства". Хо ча відстав ка Ку ч ми і

за ли ша лась пріори те том для опо зиційних сил, її до сяг нен ня ви да -

ва лось уже менш на галь ним, ніж по пе ре д жен ня відстав ки Ющен ка.

Збе ре жен ня за Ющен ком по са ди Гла ви уря ду ста ло лейт мо ти вом усіх

мітингів та де мон ст рацій, ор ганізо ва них опо зицією у квітні, які

все ж за ли ша ли ся не чис лен ни ми. В той же час за гро за відстав ки

Ющен ка зму си ла опо зицію зміни ти об'єкт своєї кри ти ки з осо би

Ку ч ми на олігархів та ко муністів у пар ла менті. На пе ре додні го -

ло су ван ня у пар ла менті що до довіри уря ду Ющен ко підтри мав уве -

ден ня мо ра торію на політичні акції, у то му числі акції ан ти пре -

зи дентсь кої опо зиції, яка ви с ту па ла на йо го за хист.116 Хоча,

115 "Марчук: переговоры могут не состояться из-за оппозиции". Корреспондент.net, 30

березня 2001, http://www.korrespondent.net/main/16448
116 "Оппозиция выражает поддержку Ющенко". Корреспондент.net, 26 березня 2001,

http://www.korrespondent.net/main/16154
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оскільки про тестні акції вже втра ти ли свою си лу, Ку ч ма не по -

тре бу вав у особі Ющен ка га ран та стабільності своєї вла ди, яким

він був у лю то му. От же, 26 квітня 2001 ро ку, ко ли 283 де пу та ти

пар ла мен ту про го ло су ва ли за не довіру уря ду Ющен ка, зник ос -

танній фак тор, що спо ну кав акції про те с ту — по тенціал роз ко лу

між ре т ро гра да ми і ре форміста ми у прав лячій еліті. Та ким чи ном,

фа за де мобілізації про те с ту в Ук раїні за вер ши ла ся.

За не пад про те ст но го ру ху в Ук раїні періоду 2000—2001 років

був вик ли ка ний низ кою внутрішніх (тоб то пов'яза них із діями

про те с ту ю чих) та зовнішніх (тоб то пов'яза них із діями інших

політич них ак торів) фак торів. Се ред внутрішніх фак торів ми

виділяємо три го ловні. 

Пер ший — опа ну ван ня про те с ту політич ною елітою, дру гий —

відсутність так тич ної інно вації у про те ст них акціях і третій —

ви ко ри с тан ня си ли у про те ст них акціях. Як уже за зна ча ло ся,

підтрим ка суспільної мобілізації та роз ви ток про те ст но го ру ху

ви ма га ють ор ганізаційної струк ту ри та ре сурс ної ба зи. Це, у

свою чер гу, ви ма гає по шу ку зовнішньої підтрим ки у ви пад ку, як -

що про те ст ний рух не мо же повністю за без пе чу ва ти свої по тре би.

Од нак надмірна за лежність від зовнішніх дже рел підтрим ки іноді

при зво дить до то го, що зовнішні "спон со ри" по чи на ють впли ва ти

на стра тегію та цілі про те с ту.117 У ви пад ку ж, ко ли спон со ра ми

ви с ту па ють політичні гравці із вла сни ми інте ре са ми та ціля ми,

про те ст ний рух ри зи кує ста ти за руч ни ком чиєїсь політич ної гри,

як це ста ло ся в Ук раїні.

З по чат ком про те ст ної акції УБК її ор ганіза то ри ви ко ри с то -

ву ва ли ре сур си Соціалістич ної партії, але ліде ри СПУ не втру -

ча лись у про цес пла ну ван ня про те с ту. Ак тив не політич не втру -

чан ня у хід про те с ту роз по ча лось зі ство рен ням Фо ру му

117 McAdam, c. 55.
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національ но го по ря тун ку, до скла ду яко го увійшли про фесійні

політи ки різних, інко ли про ти леж них по глядів. Із приєднан ням

ФНП до про тестів УБК по ча ло втра ча ти об раз гро мадсь ко го ру ху

та пе ре тво рю ва тись у суспільній свідо мості на політич ну си лу,

що про во дить бо роть бу за вла ду. 

Іншою пе ре ду мо вою пе ре мо ги про те ст но го ру ху в так тичній

взаємодії з вла дою є постійна інно вація про те ст них форм. Про -

тест втра чає ефек тивність тоді, ко ли владі вдається при сто су -

ва ти ся до спо со бу йо го ве ден ня. Як що ж аль тер на тив ної фор ми

про те с ту не ви най де но, він по сту по во втра чає суспільну підтрим -

ку. В Ук раїні та ка фор ма про те с ту, як ви ко ри с тан ня на метів, ви -

чер па ла се бе вже у другій по ло вині лю то го. Вла да знай ш ла адек -

ват ну ре акцію на ме то во во му про те с ту як у сто лиці, так і у

регіонах. Хо ча ор ганіза то рам про те с ту вда ва ло ся підтри му ва ти

суспільну мобілізацію уп ро довж зи мо вих де мон ст рацій, їм не вда -

ло ся за про ва ди ти нові про тестні фор ми після ліквідації на ме то -

во го містеч ка на по чат ку бе рез ня. Наслідком цьо го і ста ло си -

ло ве зіткнен ня 9 бе рез ня. 

Се ред зовнішніх фак торів, які обу мо ви ли за не пад про те с ту,

мож на виділи ти такі: 1) ви ко ри с тан ня су ду для за бо ро ни про те -

с ту; 2) де мон ст рація єдності прав ля чої еліти; 3) по ява но вих

політич них за гроз.

Для уповільнен ня роз вит ку про те ст но го ру ху чи йо го де -

мобілізації владі не обхідно знай ти ефек тив ну так тич ну відповідь

існу ю чим фор мам про те с ту. Для ук раїнської вла ди по ява на ме то -

во го містеч ка у центрі сто лиці ста ла не сподіва ною. То му пер ша

відповідь мож но владців — вста нов лен ня аль тер на тив них на метів

під про ти леж ни ми гас ла ми — ли ше підси ли ла гро мадсь ке не вдо во -

лен ня. Більш ефек тив ним ста ло ви ко ри с тан ня су до вих рішень для

ліквідації на метів. Рішен ня су ду, яке за бо ро ня ло вста нов лен ня

на метів у центрі міста, ма ло оз на ки легітим ності, а то му не
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вик ли ка ло серй оз но го опо ру з бо ку про те с ту ю чих. Окрім то го, во -

но сим волізу ва ло го товність вла ди діяти у рам ках за ко ну.

Од ним з по штовхів до де мо кра ти зації ав то ри тар но го ре жи му

"звер ху" стає роз кол влад ної еліти на ре формістів та ре т ро -

градів. Як підтвер д жує низ ка досліджень, про те с ту ючі ма ють

кращі мож ли вості для до сяг нен ня своїх цілей, як що їм про ти с -

тоїть роз ко ло та вла да.

По тенціал для роз ко лу вла ди в Ук раїні не був ре алізо ва ний,

оскільки про те с ту ю чим не вда лось пе ре ко на ти ймовірних со юз ників

у владі, та ких як Прем'єр-міністр Віктор Ющен ко, у політичній

доцільності підтрим ки про те ст но го ру ху. За не по коєння Ющен ка

тим, що про тест мо же за шко ди ти йо го політичній кар'єрі, доз во -

ли ло Кучмі за ру чи ти ся фор маль ною підтрим кою Гла ви уря ду в кри -

тич ний мо мент політич ної кри зи в Ук раїні. 

Од ним зі спо собів при бор кан ня про те ст но го ру ху є поз бав лен -

ня йо го учас ників впли во вих політич них со юз ників. Цьо го мож на

до сяг ну ти, зміню ю чи політич ний кон текст про те ст них акцій. В Ук -

раїні політич ний кон текст по чав зміню ва ти ся взим ку 2001 ро ку

після ви су нен ня олігархічни ми фракціями у пар ла менті ви мог що -

до ство рен ня ко аліційно го уря ду. Пер ша пря ма по гро за відстав -

ки на ад ре су Прем'єр-міністра бу ла вис лов ле на віце-спіке ром

Вікто ром Мед вед чу ком на прикінці лю то го. Са ме тоді націонал-де -

мо кра ти та пред став ни ки інших пра во цен т ристсь ких партій ста ли

особ ли во за не по коєні по си лен ням впли ву Мед вед чу ка на про цес

прий нят тя рішень. Вже у бе резні більшість пра во цен т ристів, зо -

к ре ма ча с ти на учас ників ФНП, вва жа ли, що по дальші про тестні

акції ли ше спри я ти муть де с табілізації уря ду і зроб лять Ющен ка

більш враз ли вим до на падів олігархів та гніву Ку ч ми. За та ких

умов про тестні дії ста ли тя га рем навіть для тих пред став ників

політич ної еліти, які мог ли б їх підтри ма ти. 
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Учасники акції опозиції з прапорами і транспарантами рухаються центром
Києва в п'ятницю, 9 березня 2001 року. 

Фото Олександра Синиці/УНІАН
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Керівники держави, відмежовані від демонстрантів кордонами міліції,
покладають квіти до пам'ятника Тарасу Шевченкові 9 березня 2001 року.
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Співробітники міліції зіштовхують прихильницю опозиції, яка намагалася
прорвати їхній кордон, зі стіни, що оточує будівлю Національного
університету імені Тараса Шевченка, 9 березня 2001 року.

Фото Віктора Побединського/УНІАН
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Арешти активістів УНА-УНСО після зіткнень демонстрантів із військами
внутрішніх сил та міліцією, 9 березня 2001 року.

Фото Віктора Побединського/УНІАН
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Кульмінація подій 9 березня, силове протистояння учасників протесту та
міліції біля стін Адміністрації Президента.
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Учасники протесту намагаються прорватися через кордони міліції до
Адміністрації Президента.
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Міліція застосовує проти учасників протестної акції
сльозогінний газ.
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Ющенко на трибуні Верховної Ради у день відставки його уряду.
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Встановлення таблички "Вулиця Георгія Гонгадзе" на Банковій, 
16 вересня 2004 року. 
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Заключна частина: Спадщина протесту

Поштовхом до системних змін у багатьох державах упродовж

новітньої історії ставали громадські рухи протесту, які були

формою суспільної непокори політиці владної еліти чи її чільним

представникам. Однак, на відміну від революцій, протестні акції

зазвичай набували масовості поступово, а їхні наслідки давалися

взнаки лише через роки. Змінюючи переважаючі у суспільстві

настрої та пріоритети, протестуючі змушували і політичну еліту

реагувати на їхні вимоги. Так розвивався рух за громадянські

права чорношкірих Америки, які були лише через десятиліття

законодавчо оформлені з ініціативи президентів Кеннеді та

Джонсона. Як лідер громадського руху, розпочинав свою боротьбу

із британською окупацією Індії Махатма Ганді. Таким став

громадський опір політиці апартеїду у Південній Африці. Ми

хочемо вірити, що саме з громадського руху протесту 2000-2001

року розпочнеться перехід до демократії і в Україні. 

Досвід масового протистояння владі, який підвищує у

громадській свідомості цінність свободи, українське

суспільство набуло лише через десять років після здобуття

незалежності. Усі ці роки воно терпляче спостерігало за тим,

як можновладці різних рівнів та переконань з однаковим запалом

користувалися власною безкарністю для самозбагачення за рахунок

мовчазних громадян. Під гаслами про необхідність сильної влади

відбувалася її узурпація, а під закликами до переведення

підприємств на ринкові рейки - їхнє фактичне привласнення. Коли

ж все більш відчутними ставали поодинокі голоси незгодних бути

статистами владного свавілля, проти них був спрямований весь

репресивний потенціал режиму. 

Громадська протестна акція "Україна без Кучми" стала реакцією

суспільства не лише на чергове зникнення журналіста, але й на

відверте нехтування владою суспільних інтересів упродовж
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попередніх років. Оскільки переважна частина політичної еліти

обрала угодницьку позицію щодо Президента та його оточення, у

громадян залишився єдиний шлях самозахисту - пряме

протистояння. 

Хоча владі все ж вдалося нейтралізувати акцію протесту,

чотири місяці безпрецедентних для України протестних дій стали

поворотним моментом в історії держави. Їхнім першим і, можливо,

головним наслідком стала делегітимація правлячої еліти в очах

громадськості. Це не лише створило передумови для виникнення в

Україні, вперше в її історії, правоцентристської опозиції, але

й позбавило Президента Кучму легальних шляхів збереження при

владі. Саме втрата довіри з боку абсолютної більшості населення

держави після акцій протесту змусила Кучму відмовитися від

участі у президентських виборах 2004 року, незважаючи на

наявність у нього усіх формальних підстав для цього (таких як

рішення Конституційного Суду про право Президента балотуватися

втретє). Отже, відставка Президента Кучми, якої не вдалося

домогтися учасникам акції УБК у 2001 році, стала, завдяки їхнім

діям, реальністю вже через три роки.

Відповіддю на суспільне розчарування владою було утворення

коаліції опозиційних сил як правого, так і лівого спрямування

напередодні парламентських виборів 2002 року. Радикальне крило

опозиції уособлювали колишні учасники ФНП - Блок Юлії Тимошенко

та Соціалістична партія України, а більшість поміркованих

увійшли до передвиборчого об'єднання Віктора Ющенка "Наша

Україна". Усі вони позиціонували себе як альтернатива

провладним політичним силам, об'єднаним у блоці "За єдину

Україну!". Хоча опозиціонери і не утворили спільного виборчого

блоку, разом вони здобули майже у чотири рази більше

пропорційних голосів, ніж блок влади. Однак спроба цих

політичних сил відновити протестний рух акцією "Повстань,

Україно!", що розпочалася у день других роковин зникнення
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Георгія Гонгадзе, була марною. На той час суспільство вже

вичерпало свій потенціал активного протесту, а тому низку

одноденних мітингів не вдалося перетворити на довготривалу та

самодостатню акцію. Водночас активна участь в організації та

проведенні акції політичних лідерів і партій позбавляла її

ознак громадського руху, притаманних УБК. Отже, якщо мітинги

початку 2001 року сприймалися як суспільний опір свавіллю

влади, то наприкінці 2002 року вони вже виглядали як спроби

окремих політиків використати громадськість для її захоплення.

З появою системної опозиції на елітному рівні громадяни

втратили необхідність виходити на вулицю для захисту своїх

прав. Епіцентр політичної конфронтації перемістився з Хрещатика

на Печерські пагорби; її ж результат вже пов'язують не з

кількістю протестуючих, а з підрахунком голосів на виборах. 

Окрім змін у суспільному ставленні до владної верхівки та у

структурі політичної еліти, акція УБК мала визначальний вплив

і на хід так званої конституційної реформи. Рішучість, з якою

Президент Кучма наполягав на розширенні президентських

повноважень влітку 2000 року, не залишає сумнівів, що необхідні

для цього конституційні зміни були б здійснені. Саме політична

криза та послаблення Президента акціями протесту дозволили

більшості депутатів Верховної Ради провалити імплементацію

референдуму. Разом з тим упродовж акцій протесту їхні учасники

висували своєю головною програмною вимогою перехід України до

парламентської республіки. Тоді ця вимога викликала у

Президента не менш гостру реакцію, ніж заклик щодо його

відставки. На запитання про його ставлення до цієї ідеї він у

квітні 2001 року відповів: "На сто і двісті відсотків негативно

до цього ставлюся. Це буде просто поразка всієї України. Це

загроза взагалі існуванню України як держави".118 Однак уже

118 Iнтерв`ю Президента України Леонiда Кучми українськiй редакцiї "Радiо Свобода". 

4 квітня 2001 року, http://www.president.gov.ua/activity/zayavinterv/interview/27609442.html
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через півтора року в телезверненні до народу з нагоди Дня

незалежності Кучма оголосив про свій намір ініціювати

перетворення України на парламентсько-президентську

республіку. З цього часу вимога зміни системи влади, з якою

виступали протестуючі взимку 2001 року, набула статусу

офіційної політики і самого Президента. А законопроект 4105 про

внесення змін до Конституції, винесений на розгляд Верховної

Ради наприкінці 2003 року і підтриманий пропрезидентськими

фракціями, був майже аналогічним першому конституційному

законопроекту Олександра Мороза, відхиленому влітку 2000

року.119 Бажання Президента Кучми розширити повноваження

парламенту, безперечно, було навряд чи викликане його турботою

про демократичний розвиток держави. Однак вибір Президентом

саме такої політичної лінії наприкінці свого останнього терміну

був безпосередньо пов'язаний із тим, що вона вже була

програмною метою опозиції під час політичної кризи 2000-2001

років. Привласнюючи вимогу протестуючих та опозиціонерів, Кучма

створював умови для компромісу різних політичних сил не лише

щодо політичного майбутнього держави, але й щодо власного

майбутнього після відходу з посади Президента. Таким

парадоксальним чином цілі учасників протестного руху "Україна

без Кучми" та самого Кучми співпали наприкінці його другого

президентського терміну.

Протестний рух в Україні 2000-2001 років унеможливив третій

президентський термін Кучми, сприяв формуванню нової

правоцентристської опозиції та створив передумови для зміни

політичної системи. Збереження Кучми на чолі держави навіть

після викриття усіх його зловживань владою було не стільки

ознакою слабкості протесту чи сили Президента, скільки

наслідком відсутності у державі будь-яких важелів контролю за

119 Інтерв'ю Сергія Куделі із Олександром Морозом. Київ, Україна, 20 травня 2004 року.
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правлячою верхівкою. За умови, коли Президент держави може

здійснювати злочини проти власних громадян і робити це

безкарно, сам інститут президентства перетворюється на загрозу

добробуту та безпеці суспільства. Тому головною передумовою

демократизації України стає створення чітких і прозорих

механізмів контролю за особою чи групою осіб, наділених вищими

владними повноваженнями у державі, а також визначення процедури

їхнього відсторонення від влади. Водночас найбільш надійним

запобіжником відтворення авторитарної моделі управління,

характерної для більшості пострадянських республік,

залишається максимальна децентралізація влади та розвиток

місцевого самоврядування. Ті ж, хто візьме на себе політичну

відповідальність за встановлення демократії в Україні, мають

пам'ятати, що надання окремій групі осіб, винних у злочинах

проти людського життя, імунітету від кримінального

переслідування порушує базовий принцип демократичного

суспільства - рівності усіх громадян перед законом. Такий крок

створить небезпечний прецедент, який фактично надаватиме

владній верхівці карт-бланш на злочинну діяльність і у

майбутньому. Врешті-решт, такий крок - це прояв відвертого

презирства до усіх тих, хто ціною власного життя змінив історію

держави. Тому, якщо поштовхом до демократичних змін в Україні

стала вулиця, а їхнім початком покликані бути вибори, ознакою

їхньої невідворотності повинен стати судовий вирок тим, хто

використовував владу, щоб руйнувати долі людей. Це, зрештою, і

називають історичною справедливістю.
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ЗАСІДАН НЯ ТРИД ЦЯТЬ ШО С ТЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

28 листопада 2000 року 10.00 го ди на 

Ве де засідан ня Го ло ва Вер хов ної Ра ди Ук раїни ПЛЮЩ І.С. 

...

ГО ЛО ВА. Сло во на дається Олек сан д ру Олек сан д ро ви чу Мо ро зу від
фракції "Лівий центр", чи як там, чи соціалістич на, за ним бу де
ви с ту па ти Ана толій Кінах. 

МО РОЗ О.О. Іва не Сте па но ви чу, "Лівий центр", фракція бло ку
Соціалістич ної се лянсь кої партії. Ша новні де пу та ти, без сто ронній
аналіз низ ки подій, їх ко мен ту ван ня по са до ви ми осо ба ми, спро би
усу ну ти пар ла мент з політич ної сце ни, ней т ралізу ва ти пред став -
ницькі ор га ни на місцях, пе ресліду ван ня пре си, наміри зміни ти
Кон сти туцію свідчать про тен денцію роз вит ку ав то ри та риз му з усіма
за гроз ли ви ми наслідка ми. При кла дом та кої тен денції є історія з
жур налістом Ге оргієм Гон гад зе. Про фесійно ор ганізо ва не зник нен ня,
па сивні слідства при ігно ру ванні еле мен тар но не обхідних дій, не -
пе ре кон ливість по яс нень ви со ких міліцейсь ких по са довців на во дять
на дум ку про спе цифічну спла но ваність спра ви. Підо зра що до цьо го
по си ли лась ще більше після знай ден ня тіла, в яко му за ба га ть ма
оз на ка ми, ніби то, пізнається зник лий жур наліст. Про те ак цен ти в
повідо млен нях, на тя ки і плітки, що по ши рю ють ся ско ор ди но ва но, на -
га ду ють кри ва ву про во кацію в Кри во му Розі, розсліду ван ня якої
тяг неть ся вже дру гий рік. Па у за, що ви ник ла після знай ден ня тіла,
маніпу ляції з ре чо ви ми до ка за ми, зволікан ня із за вер шен ням су до -
во-ме дич ної ек с пер ти зи, по гро зи фахівцям, що її роз по чи на ли, є
опо се ред ко ва ним підтвер д жен ням то го, що зло вмис ни ки самі по па ли в
роз став лені ни ми те не та і, не зна ю чи, що ро би ти далі, сподіва ють -
ся, що ува га суспільства до цьо го зло чи ну згас не са ма по собі.
Згас не, як до вко ло вбив ст ва Ва ди ма Ге ть ма на, Євге на Щер ба ня,
інших де пу татів, підприємців, жур налістів. Спов зан ню суспільства
в пітьму криміна лу і бан ди тиз му тре ба по кла с ти край. Са ме то му,
ма ю чи до статні підста ви, зо бов'яза ний за яви ти, що за мов ни ком
зник нен ня жур наліста Ге оргія Гон гад зе є Пре зи дент Ук раїни Ле онід
Ку ч ма, при чо му за мов ни ком, який си с те ма тич но кон тро лю вав хід сво -
го до ру чен ня. В курсі підго тов ки і здійснен ня цьо го за мов лен ня з
са мо го по чат ку був гла ва Адміністрації Пре зи ден та Во ло ди мир Лит -
вин. Без по се реднім роз роб ни ком сце нарію і ор ганіза то ром здійснен -

Додаток 1
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ням опе рації є міністр внутрішніх справ Ук раїни Юрій Крав чен ко.
З усь о го цьо го мож на зро би ти один невтішний вис но вок: на най ви -
щих дер жав них по са дах в Ук раїні цілком імовірно зна хо дять ся
кримінальні зло чинці. Вис нов ки з цьо го при во ду має зро би ти Вер -
хов на Ра да і суд. Знаю, що моє повідо млен ня не поліпшує іміджу
країни і без то го зніве че ного вла дою. Про те у нас є мож ливість,
відки да ю чи наміри апо ло гетів дик та ту ри, са мим очи с ти тись від бру -
ду, про де мон ст ру ва ти світу здатність за хи с ти ти де мо кратію і пра ва
лю ди ни не на сло вах, а на прак тиці підтвер ди ти ста тус ук раїнської
пра во вої дер жа ви. За півго ди ни я го товий про ве с ти прес-кон фе -
ренцію, а після цьо го зустріти ся з чле на ми відповідної тим ча со вої
слідчої комісії. Прес-кон фе ренція бу де в кімнаті 12 з цьо го при -
во ду (не по цьо му пи тан ню дав дозвіл Віктор Мед вед чук). Я про шу
доз во лу фракції "Лівий центр" виз на ти моє повідо млен ня за явою
фракції на за хист де мо кратії і прав лю ди ни. Дя кую за ува гу.

...
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Хто є хто. На дивані президента Кучми. 

ГЕ ОР ГИЙ ГОН ГАД ЗЕ 

http://www.pravda.com.ua/archive/2002/december/19/1.shtml

Из ве ст ный ук ра ин ский жур на лист. 16 сен тя б ря 2000 го да был по -
хи щен не из ве ст ны ми, а спу с тя не сколь ко не дель его обез глав лен ное
те ло бы ло об на ру же но в ле су под Ки е вом. Ги бель Ге ор гия вско лых -
ну ла ук ра ин ское об ще ст во и вы зва ла мас со вые ак ции про те с та про -
тив пре зи ден та Ку ч мы. 

Убий ст во ста ло на ча лом си с тем но го кри зи са ук ра ин ской вла с ти,
по лу чив ше го на зва ние "кас сет ный скан дал". Гон гад зе не был ли де ром
оп по зи ции, он за ни мал ся по ли ти че с кой жур на ли с ти кой. В ок тя б ре
1999 го да, во вре мя уча с тия в ток-шоу "Эпи центр", пре зи ден та Ку -
ч му Ле о ни да Да ни ло ви ча вы ве ли из рав но ве сия во про сы Гон гад зе о
при чи нах кор руп ции в ук ра ин ской вла с ти. Боль шой ре зо нанс име ла
ра бо та Ге ор гия на ра дио "Кон ти нент" и в Ин тер нет-из да нии "Ук ра -
ин ская прав да". 

Де сят ки со труд ни ков си ло вых ве домств про во ди ли не за кон ные опе -
ра ции про тив од но го че ло ве ка, и бо лее все го по ра жа ет, что вся "ви -
на" жур на ли с та со сто я ла ис клю чи тель но в его га зет ных ста ть ях! 

Вме с то по ис ка ору жия, нар ко ти ков, борь бы с те не вы ми ка пи та ла -
ми, си с те ма ра бо та ла про тив за ко но по слуш но го граж да ни на, ко то рый
про сто вы ска зы вал свое мне ние о су ще ст ву ю щей вла с ти! Из за пи сей
по нят но, что Гон гад зе стал жерт вой на сто я щей ма нии пре сле до ва ния,
ко то рой, увы, под вер жен пре ста ре лый пра ви тель 48 мил ли он ной ев ро -
пей ской стра ны. 

Ма те ри а лы, до сто вер ность ко то рых до ка за на, сви де тель ст ву ют, -
убить Ге ор гия мог ли толь ко по при ка зу выс ших го су дар ст вен ных чи -
нов ни ков. Про ку ра ту ра за яви ла "о чи с то кри ми наль ном ха рак те ре
пре ступ ле ния". Да ка кой бан дит смог бы при бли зить ся не за ме чен ным
к жур на ли с ту, ко то рый на хо дил ся под плот ным на блю де ни ем СБУ и МВД?
Уже не го во ря о том, что бы не за мет но по хи тить, вы вез ти за пре де -
лы Ки е ва, про фес си о наль но убить, за ко пать, за тем пе ре за хо ро нить
те ло, об ра бо тать труп хи ми че с ким со ста вом для ус ко ре ния про цес сов
раз ло же ния, - со глас но дан ным экс пер ти зы?

Додаток 2



116

--------------------------------------------------------------

ОБОР ЗЕ ЛИ

Об зо ры прес сы для Ку ч мы го то вил его по мощ ник, Лит вин, ны не пред -
се да тель Вер хов ной Ра ды. От не го Ку ч ма по лу чал ста тьи Ге ор гия вме -
с те с кон крет ны ми ре ко мен да ци я ми по ус т ра не нию "про бле мы". Су дя
по раз го во ру, со сто яв ше му ся где-то в мае 2000 го да, не за кон ное
воз дей ст вие на жур на ли с та бы ло в по ни ма нии со бе сед ни ков аб со лют -
но нор маль ным.

КУ Ч МА: Мне да вай это го са мо го, по "Ук ра ин ской прав де", нуж но
ре шать, что с ним де лать. Он про сто "обор зел" уже. "Ук ра ин ская
прав да"- тут про сто ко неч но уже "обор зел". По до нок, гру зин, гру -
зин этот.

ЛИТ ВИН: Гон гад зе или как его?

КУ Ч МА: Гон гад зе. Ну кто-то же его фи нан си ру ет?

ЛИТ ВИН: Ну, он ак тив но со труд ни ча ет и с Мо ро зом, и с "Гра ня ми"
(оп по зи ци он ная га зе та - Ред.).

КУ Ч МА: В суд мо жет дать, пусть юри с ты, да по дать в суд. Этим же
про ку ра ту ра за ни ма ет ся?

ЛИТ ВИН: Я ду маю, Крав чен ко ска зать, что бы они дру ги ми ме то да ми
по дей ст во ва ли.

КУ Ч МА: Де пор ти ро вать его в Гру зию и вы ки нуть там на хуй. От вез -
ти его в Гру зию и ки нуть. Че чен цы нуж но что бы ук ра ли, и вы куп.

АН ТО ЛО ГИЯ СМЕР ТИ

Ку ч ма и его сто рон ни ки го во рят, что пер вый об ли чи тель ный фраг -
мент пле нок, об на ро до ван ный 28 но я б ря 2000 го да, где пре зи дент
тре бу ет по хи тить Гон гад зе, не яв ля ет ся до ка за тель ст вом. Де с кать,
не убить же про сил. На са мом де ле, сло ва Ку ч мы от нюдь не бы ли пло -
дом ми нут но го раз дра же ния. Мы при во дим шо ки ру ю щие по дроб но с ти
спе ци аль ных опе ра ций про тив жур на ли с та, ко то рые не за кон но про во -
ди лись СБУ и МВД в те че ние по край ней ме ре трех ме ся цев! 

За пи си сви де тель ст ву ют: ра бо та Гон гад зе край не раз дра жа ла не
толь ко Ку ч му, но и его под руч ных. В ию не 2000 го да в рос сий ской
прес се, с ко то рой име ет де ло вые кон так ты Ан д рей Дер кач, сын гла -
вы СБУ, по яви лась ста тья, пре под но ся щая "на след ни ка" в ка че ст ве
но во го ук ра ин ско го "Пу ти на". Этот ма те ри ал вы звал мас су яз ви тель -
ных ком мен та ри ев в оп по зи ци он ных из да ни ях, в том чис ле - в "Ук -
ра ин ской прав де". 12 ию ня 2000 го да по при ка зу Ку ч мы не за кон ную
опе ра тив ную раз ра бот ку Гон гад зе на чи на ет СБУ.
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ДЕР КАЧ: Ле о нид Да ни ло вич, по чи тай те бук валь но две ми ну ты. Это
кто ор га ни зо вал эту ста тью, что сле ду ю щий ук ра ин ский Пу тин - это
Ан д рей Дер кач. Ну, это вот Гон гад зе.

КУ Ч МА: Гон гад зе это? Так вы ж ему пиз дец мо же те сде лать? 
ДЕР КАЧ: Да, так все, пиз дец ему. Я его, блядь, за дро чу. Гон гад -

зе ещё ско ти на. (Ше лест бу ма ги - по ка зы ва ет Ку ч ме ста тью). Я про -
сто, что бы вы про сто зна ли, то, что он на пи сал эту ста тью - то
всё дурь и она ни ко му не нуж на, но вот что он де ла ет (по тря са ет,
как эти "го су дар ст вен ные му жи" бо ят ся вы звать ма лей шие со мне ния у
Ку ч мы, как они оза бо че ны сво им ими д жем в гла зах не урав но ве шен но -
го че ло ве ка - Ред.). Я его всё рав но за дро чу за вас и за се бя.
Вот на пи сал вот та кие вот стиш ки... не чи тай те, грязь это. (Ку ч -
ма чи та ет). Ну вот... га зе ту ин тер не тов скую мы ею бу дем да вить.

КУ Ч МА: Гон гад зе не, я не чи таю. Раз бе рись с ним как сле ду ет.

ДЕР КАЧ: Гон гад зе по став лю на ме с то.

ЕС ЛИ ДРУГ ОКА ЗАЛ СЯ ВДРУГ...

Граж дан ская по зи ция жур на ли с та вы зы ва ла не до воль ст во мно гих по -
се ти те лей пре зи дент ско го ка би не та. Та ко ва мо да. Ру га ли Гон гад зе в
том чис ле и те лю ди, ко то рые под дер жи ва ли с ним внеш не при ятель -
ские от но ше ния. На при мер, из ве ст ный жур на лист Пи хов шек ча с то
при гла шал Ге ор гия в свою ав тор скую про грам му "Эпи центр". Ока зы -
ва ет ся, за улыб ка ми, ру ко по жа ти я ми, ве се лы ми бе се да ми сто я ла от -
кро вен ная не при язнь.

ПИ ХОВ ШЕК: В од ном "Эпи цен т ре" кто-то - а, это был Гон гад зе, гру -
зин - на чал кри чать про тив пре зи ден та. Вот это на ша мел ко трав ча -
тость та кая.

Под воз дей ст ви ем "до б рых" со вет чи ков Ку ч ма, и так се рь ез но
стра да ю щий от за го во ров, по до зре ний и про ис ков бес чис лен ных вра -
гов, стал вос при ни мать ста тьи жур на ли с та как еще од ну "го су дар -
ст вен ную из ме ну". На не за кон ную слеж ку за Гон гад зе и "Ук ра ин ской
прав дой" бы ли на прав ле ны опе ра тив ные под раз де ле ния сра зу трех си -
ло вых ве домств (!). Сле ду ю щая бе се да с Дер ка чом про хо дит уже в
раз гар не за кон ной опе ра ции про тив жур на ли с та в ию ле. Оче вид но,
что Ку ч ма лич но кон тро ли ру ет это де ло.

КУ Ч МА: При вет ст вую! Я толь ко про чи тал это, зна чит, "Ук ра ин ская
прав да"...

ДЕР КАЧ: А? Да эта су ка, этот. Ве дем де ло, сей час по всем ка на -
лам его слу ша ем, все свя зи его близ кие вы яв ля ем. 
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КУ Ч МА: Я слы шал, что он с Мо ро зом там то же. 

ДЕР КАЧ: Это он Ев ге нию Ки рил ло ви чу (Мар чук, се к ре тарь Со ве та
на ци о наль ной бе зо пас но с ти и обо ро ны - Ред.), на са мом де ле (два
сло ва не раз бор чи во). (Ше лест бу маг). Да мы сей час от ра ба ты ва ем
опе ра тив но, и по том под клю чим и КРУ (кон троль но-ре ви зи он ное уп -
рав ле ние - Ред.), и на ло го вую вме с те, и "рас тя нем" (име ет ся в
ви ду, ока жут дав ле ние с по мо щью це ло го ря да го су дар ст вен ных
струк тур - Ред.).

КУ Ч МА: Хо ро шо, все ос тавь (име ет ся в ви ду бу ма ги - Ред.)

ВНЕ ЗА КО НА

http://www.pravda.com.ua/archive/2002/december/20/1.shtml

"Гон гад зе фо бия" Ку ч мы про грес си ро ва ла день ото дня. К охо те на
жур на ли с та Ку ч ма под клю чил и ми ни с т ра вну т рен них дел. В на ча ле ию -
ля Ге ор гий об на ру жи ва ет за со бой от кры тую слеж ку. Он об ра ща ет ся
к не из ве ст ным пре сле до ва те лям, ко то рые не пря чась на зы ва ют се бя
со труд ни ка ми ми ли ции. На их ма ши не слу жеб ные но ме ра служ бы кри -
ми наль но го по ис ка МВД. Гон гад зе по ме ща ет эти фак ты в об ра ще нии к
ге не раль но му про ку ро ру Ук ра и ны По те бень ко. Од на ко ми нистр Крав -
чен ко уже дав но при нял за каз к ис пол не нию. 10 ию ля 2000 г. он от -
чи ты ва ет ся пе ред за каз чи ком.

КУ Ч МА: Что бы я не за был, этот са мый же, гру зин этот. 

КРАВ ЧЕН КО: А я, мы ра бо та ем по не му. Зна чит... 

КУ Ч МА: Я го во рю: вы вез ти, вы ки нуть, от дать че чен цам, пусть вы куп. 

КРАВ ЧЕН КО: Мы про ду ма ем. Мы сде ла ем так, как по ло же но. 

КУ Ч МА: Или при вез ти ту да, раз деть, без шта нов ос та вить, пусть
си дит.

КРАВ ЧЕН КО: Се го дня мне до кла ды ва ли, мы там ему де ла ем ус та но -
воч ку. Изу ча ем, где он хо дит, как хо дит. Мы не множ ко так, не множ -
ко нуж но изу чить, а по том мы сде ла ем. У ме ня сей час ко ман да бо е -
вая, ор лы та кие, что сде ла ют все, что хо чешь. Да ни лыч, зна чит,
вот та кая си ту а ция. (В лич ном под чи не нии ми ни с т ра вну т рен них дел
на хо ди лись не сколь ко спе ци аль ных под раз де ле ний, ко то рые бы ли тща -
тель но за кон спи ри ро ва ны. По не о фи ци аль ным дан ным, Ге ор гий был по -
хи щен и убит бой ца ми от ря да "Со кол" - элит но го штур мо во го от ря да
- Ред.).

Раз го вор 30 ав гу с та 2000 г. сра зу на чи на ет ся с до кла да о ре -
зуль та тах на руж но го на блю де ния за жур на ли с том.
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КУ Ч МА: Гон гад зе там?

КРАВ ЧЕН КО: По сле за в т ра, по сле за в т ра. Мы се го дня там вскры ли.
Все, что вы по ру ча ли, - все ра бо та ем. Ду маю, что че рез Гон гад зе
(од но сло во не раз бор чи во - Ред.) есть. И там бу дет ре ше но, как
оно по лу чит ся, но мы все окон ча тель но. Я там по смо т рел еще его
ма те ри а лы, из Ин тер не та по вы тя ги ва ли.

СЛЕ ПАЯ ФЕ МИ ДА
Об ра ще ние в про ку ра ту ру ока за лось без ре зуль тат ным. От кры тая

слеж ка дей ст ви тель но ис чез ла, но на са мом де ле на блю де ние не сни -
ма лось. А про ве рять но ме ра ма ши ны, ко то рые про ку ра ту ра по лу чи ла в
за яв ле нии Гон гад зе, ни кто не стал. За пись от 11 сен тя б ря 2000 го -
да по ка зы ва ет по че му.

КУ Ч МА: Я те бя при вет ст вую. Что бы я не за был. Гон гад зе про дол -
жа ет.

КРАВ ЧЕН КО: Да, я сей час. Мы там про ко ло лись. Зна чит, на пи сал
жа ло бу ге не раль но му про ку ро ру. Но я ду маю...

КУ Ч МА: Кто?

КРАВ ЧЕН КО: Он. Не множ ко я тут про ко лол ся. Но я те перь ду маю,
по че му про ко лол ся. Я гре шу на за мна чаль ни ка по опе ра тив ной го ро -
да Ки е ва, Опана сен ко. Ну, что Опа на сен ко... Ну, у ме ня тут груп -
па - она за кры та, так? (Речь идет о за кон спи ри ро ван ном спец под -
раз де ле нии - Ред.). Опа но сен ко че рез сво их на чал "про би вать", что
это за ма ши ны и на пи сал По те бень ко, зна чит, жа ло бу.

КУ Ч МА: Кто? Опа на сен ко?

КРАВ ЧЕН КО: Нет, нет - Гон гад зе. Ну, тут он ука зы ва ет но ме ра,
ко то рые уже унич то же ны, зна чит, год то му на зад. Я не множ ко тут
так ти ку ме няю, по то му что я про сто хо чу по это му, я хо чу уб рать
это го Опа на сен ко. У ме ня за кра лись со мне ния, ког да мне до ло жи ли
аж ту да, в Кир ги зию, что Опа на сен ко ин те ре су ет ся но ме ра ми. При -
ез жаю, го во рят, жа ло ба есть. Я его сде лаю, Ле о нид Да ни ло вич. Я
сде лаю! Я про сто, что бы оно не то не по лу чи лось... Но он бу дет
сде лан ный. Он тут пи шет, что это "мо жет быть рас чет за мои де ла"
(фра за из об ра ще ния Ге ор гия к ге не раль но му про ку ро ру - Ред.). Я
Гон гад зе не вы пу с каю, по то му что для ме ня этот во прос уже то же...
В эки па же есть кон так ты. Я за ним сей час бро сил на руж ное на блю -
де ние. Я хо чу его кон так ты изу чить.

КУ Ч МА: А у Гон гад зе есть там ко ман да - трид цать там что ли,
стро чат эту грязь.
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КРАВ ЧЕН КО: Нет, три че ло ве ка. У ме ня есть они. У ме ня все они
есть. Но я хо чу с не го на чать. Ну, я еще по смо т рю по ре ак ции, как
ге не раль ный (про ку рор - Ред.) от ре а ги ру ет. Ман д ра жи ру ют, но ме ра
сни ма ют, так что я не знаю.

КУ Ч МА: Ну, а че го ге не раль ный дол жен на каж дую блядь?..

КРАВ ЧЕН КО: Ну, это же за яв ле ние.

КУ Ч МА: Ну и что - за яв ле ние.

КРАВ ЧЕН КО: Ну, я по смо т рю, как они бу дут ре а ги ро вать.

КУ Ч МА: По че му каж дая срань долж на пи сать на ге не раль но го про -
ку ро ра?

Вос пи та тель ную бе се ду с ге не раль ным про ку ро ром По те бень ко Ку ч -
ма не стал от кла ды вать в дол гий ящик. Про ку ра ту ра от ве ти ла Ге ор -
гию, что его жиз ни ни кто не уг ро жа ет сра зу по сле то го, как пре -
зи дент по жа ло вал ся По те бень ко.

КУ Ч МА: А-о-о! Ви дишь, на ме ня сей час, блядь, пи шут - про сто
ужас. Ка кая-то есть "Ук ра ин ская прав да", тут. Как кук лы тут си дят.

ЗА МЕ ТАЯ СЛЕ ДЫ

На и бо лее крас но ре чи вым под тверж де ни ем при ча ст но с ти вла с тей к
ги бе ли Гон гад зе яв ля ют ся лжи вые и не по сле до ва тель ные за яв ле ния и
дей ст вия "пра во о хра ни тель ных ор га нов" в хо де "рас сле до ва ния". Де -
ла лось все, лишь бы до ка зать не при ча ст ность пре зи ден та к скан да -
лу. Ку ч ма ци нич но го во рил, что "рас кры тие убий ст ва - де ло че с ти"
(!), что "при вле че ны луч шие спе ци а ли с ты". 

Вы ра жал со бо лез но ва ния ма те ри и же не Ге ор гия, ре дак то ру "Ук ра -
ин ской прав ды" Але не При ту ле. Но у се бя на ди ва не он не при тво -
рял ся. И со рат ни ки его под дер жи ва ли, со чув ст вуя столь не при ят ным
об ви не ни ям в убий ст ве че ло ве ка. Дер кач, пре крас но знав ший, кто
за ка зал жур на ли с та, уви дел в об ще ст вен ном ре зо нан се оче ред ной, на
сей раз "аме ри кан ский за го вор", воз му ща ясь вни ма ни ем за ру беж ной
прес сы и дип ло ма тов к этой ис то рии. Уже два го да "аме ри кан ский
за го вор" ти ра жи ру ет ся про пре зи дент ски ми СМИ, но... Ку ч ма по-преж -
не му ищет бла го с клон но с ти у Ва шинг то на и пы та ет ся вер нуть ут ра -
чен ное до ве рие.

ДЕР КАЧ: Тут аме ри кан цы очень за ше ве ли лись. По до гре ва ют эту об -
ста нов ку. Гон гад зе (же на - Ред.) к кор ре с пон ден там при ве ла это го
ино ст ран ца - мы сей час его ус та нав ли ва ем, - и тот го во рит: "Ну,
рас кру чи вай те, рас кру чи вай те эту си ту а цию". Вот. И пресс-ат та ше
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по соль ст ва то же поз ва ни ва ет в раз ные ин стан ции и рас кру чи ва ет эту
си ту а цию (Гон гад зе был лич но зна ком с по слом США в Ук ра и не Сти -
ве ном Пай фе ром и со труд ни ка ми пресс-служ бы - Ред.).

КУ Ч МА: Ну,аме ри кан цы все гда на и бо лее па с куд но се бя ве дут. Ко -
неч но, сей час по ста ра ют ся ис поль зо вать для на кру чи ва ния.

ДЕР КАЧ: Но вче ра по те ле ви зо ру, я ког да по смо т рел, как же на его
(Гон гад зе - Ред.) по СТБ (те ле ка нал - Ред.) го во ри ла.

КУ Ч МА: Слу шай, она как буд то бы, зна ет, ка кие ко ни ки он...

ДЕР КАЧ: Да, она так го во рит: "Ты ес ли слы шишь нас, так мы те бя
ищем". То есть она не то что бы всхли пы ва ла со сле за ми, а так.

КУ Ч МА: Не вид но, что уд ру чен ная. Хе-хе.

ДЕР КАЧ: Не вид но. Да, те перь...

КУ Ч МА: Я те бе (имя не раз бор чи во) по ка жу, вы гля де ла ху же, чем
же на. (Сме ют ся). (Этот ди а лог, про ис шед ший в то вре мя, ког да те -
ма ис чез но ве ния Ге ор гия бы ла глав ной но во стью всех средств мас -
со вой ин фор ма ции, нуж да ет ся не в по ли ти че с кой, а в кли ни че с кой
оцен ке - Ред.).

УБИЙ СТ ВЕН НЫЙ СМЕХ

По след ним фак том, ко то рый до ка зы ва ет, что пре зи дент Ку ч ма был
с са мо го на ча ла пре крас но ос ве дом лен о судь бе жур на ли с та, яв ля -
ет ся его вы ска зы ва ние в бе се де с ге не раль ным про ку ро ром По те бень -
ко, ко то рая со сто я лась бук валь но при мер но 18-19 сен тя б ря. В это
вре мя про ку ра ту ра го во ри ла, что Гон гад зе ско рее все го ку да-то уе -
хал и ни ко го не пре ду пре дил. За тем сы щи ки ле та ли по всем го ро дам
Ук ра и ны, и да же за гра ни цу - в Гру зию. Убий цу не на шли и не до -
про си ли. Ему до кла ды ва ли.

ПО ТЕ БЕНЬ КО: Тут Гон гад зе про пал...

КУ Ч МА: В Чеч не, че чен цы его вы кра ли (сме ет ся).
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Звіт ла бо ра торії 

(Переклад)
8 лю то го 2002 ро ку

Ко му: Спеціаль на слідча комісія Вер хов ної Ра ди Ук раїни з
розсліду ван ня криміна ль ної спра ви що до зник нен ня жур -
наліста Гон гад зе та інших справ.

Відповідь: Ав тен тичність аналізу файлів та за пи су ю чо го при ст рою
Toshiba DMR SX1.

Ла бо ра тор ний но мер 0108300

От ри мані зраз ки:

Q1 Один CD-R ком пакт диск на 80 хви лин

Q2 Один за пи су ю чий пристрій Toshiba DMR SX1, серійний но мер
112622. На зво ротній сто роні за пи су ю чо го при ст рою зна хо дить -
ся зовнішній кор пус ком по нен та, зв'яза ний з при ст роєм дво ма
про во да ми, приєдна ни ми до за пи су ва ча че рез дірку на зво ротній
сто роні. До кор пу су ком по нен та до да ють ся дві ба та реї ААА; ба -
та реї скріплені між со бою про во да ми, але не приєднані до про -
водів, що ви хо дять з дірки на зво ротній сто роні за пи су ва ча.
Та кож є ру хо ма чор на карт ка OLIMPUS M-16P, D3V20 SmartMediа.

_______________________________________________________________

Цей до ку мент є пра виль ною та точ ною копією Звіту ла бо ра -
торії від 8 лю то го 2002 ро ку, в яко му за реєстро ва но ав тен -
тичність знахідок та вис новків BEK TEK, Кліфтон, Вірджинія,
Спо лу чені Шта ти Аме ри ки.

Да то ва но 23 серп ням 2002 ро ку ________________________

Брюс Е. Ко енінг

Підпи са но та засвідче но мною 23 серп ня 2002 ро ку

_______________________________________

Гро мадсь кий но таріус шта ту Вірджинія
Про жи ває на: __________________________
_______________________________________
Дозвіл Комісії до:_____________________

Сторінка 1 з 4 
Звіту ла бо ра торії № 0108300
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Q3 Од на чор на пла с ти ко ва упа ков ка ком по нен та з ви с ту па ю чим ком -
по нен том для про водів, при близні розміри яко го 8,9 см/
5,5см/ 1,7см. Зовнішня сто ро на упа ков ки має по взун ко вий пе -
ре ми кач на дві по зиції, дві ви с ту па ючі кноп ки, та зе ле ну і
чер воні світлові інди ка то ри.

Зраз ки от ри мані 20 ве рес ня 2002 ро ку:

K5 Один за пи су ю чий пристрій Toshiba DMR SX1, серійний но мер
112465

NE1 Один довідник для ци ф ро во го за пи су ю чо го при ст рою Toshiba
DMR SX1.

NE2 Один довідник для Toshiba DMR-KIT1, версія 1.0 до за пи су -
ва ча DMR SX1.

NE3 Один ком пакт-диск, що містить Toshiba DMR-KIT1, версія 1.0
до за пи су ва ча DMR SX1.

За зна че но, що інші по дані пред ме ти, включ но з зраз ка ми від К1 до
К4 не бу ли ви ко ри с тані для от ри ман ня вка за них ниж че вис новків.

От ри мані дані:
Над по да ни ми ци ф ро ви ми аудіоза пи су ва ча ми та пев ни ми фай ла ми бу -

ло про ве де но ряд дослідів, зо к ре ма, відповідне кри тич не про слу хо -
ву ван ня, вузь ко по лос ний спе к т рум ний аналіз, фізич не досліджен ня,
пробні за пи си, спе к т ро графічний аналіз, аналіз форм ко ли ван ня з
ви со кою "раз ре ше ние", аналіз з ви ко ри с тан ням спеціаль них
комп'ютер них про грам, що ви я ви ло та ке:

1. Зра зок Q2 ци ф ро вий аудіоза пи су вач з до да ним кор пу сом ком по -
нен та мо же вми ка тись та ви ми ка тись для за пи су ван ня з до по -
мо гою по да но го зраз ка Q3, при ст рою відда ле но го кон тро лю.

2. Зраз ки Q2 та К5 ци ф рові аудіоза пи су вачі про ду ку ють од на кові
ци ф рові фай ли в спеціаль но му фор маті DMR, сти с ка ю чи інфор -
мацію в фор маті 8:1 чи більшо му. Сти с кан ня спри чи ни ло втра -
ту якості за пи су, включ но з по ни же ним співвідно шен ням шум-
го лос та пе ре кру чен ням.

Сторінка 2 з 4
Звіту ла бо ра торії № 0108300
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3. Фай ли .DMR ба зу ють ся на 512-бай то вих бло ках, ко жен з яких
містить за пи са ну за 0,5 се кунд інфор мацію, перші 12 байтів
кож но го бло ку відве де но під вивідну пла ту, а інші 500 байт
- для за пи са них да них. Півсе кундні бло ки не про ну ме ро вані
послідо вно в про то колі .DMR.

4. Комп'ютерні про гра ми Toshiba доз во ля ють транс фор му ва ти про -
то ко ли .DMR в стан дарт ний 8кГц, 8- чи 16-бітний .wav фор мат.
Не існує відо мих комп'ютер них про грам для транс фор му ван ня
файлів .wav фор мат у фай ли фор ма ту .DMR.

5. Ви ко ри с то ву ю чи певні ко мерційні про гра ми, ви го тов лені не
Toshiba, мож на до да ва ти чи за би ра ти цілі бло ки за писів .DMR,
в ре зуль таті чо го за пис при про гра ванні йо го у зво рот но му
на прям ку бу де рівний, хо ча ефек ти та ко го ко ри гу ван ня зазви -
чай помітно на слух. Як що ж зміне но не по вний блок, то про -
гра ван ня на зад не бу де пра виль ним чи not at all, як що тільки
індивіду аль не ко ри гу ван ня інфор мації не відбу вається за хо -
ро шо го оз най ом лен ня з про то ко ла ми .DMR.

6. Про гра ван ня у зво рот но му на прям ку файлів .wav, які до то го
бу ли пе ре роб лені з про то колів .DMR в за пи су ю чо му при ст рої
Toshiba DMR SX1 че рез ввід для мікро фо ну, з підхо дя щою
розв'яз кою, ство рює файл з більшим стис нен ням, ніж по чат ко -
вий файл .DMR. Це зазви чай ви яв ля лось у помітно му на слух
припідня то му ви к рив ленні та збільше но му співвідно шенні сиг -
нал-шум.

7. Де таль не досліджен ня на ступ них файлів (5) у за зна че них ча с -
ти нах, розміщені на двох фай лах у зраз ку Q1, не ви я ви ли
ніяких зву ко вих чи еле к трон них по каз ників, що вка зу ва ли б на
зни щен ня, до да ван ня чи зміни (вка за но час по чат ку фай лу в
хви ли ну: дру гий фор мат): 

a. Файл D990100,3.DMR: 13:01.12 > 14:41.3 і 36:42.6 >
37:51.9; та

b. Файл DMRA0001.DMR: 07:38.5 > 08:06.5, 09:33.3 та

49:36.4 > 51:08.2

8. За зна че на за пи са на інфор мація у зраз ках Q1 у фай лах
D990100,3.DMR, DMRA0001.DMR та D840100.2DMR містить од на ко -
ве ото чен ня, мікро фон і за пи су ю чу си с те му.

Сторінка 3 з 4
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II. ВИС НОВ КИ

1. За пис на зраз ку Q1 скла дається з аб со лют но од на ко вих за писів,
без слідів змін чи ви прав лен ня аудіода них на п'яти за зна че -
них ділян ках двох файлів .DMR. Зва жа ю чи на потік роз мо ви на
п'яти за зна че них ділян ках, оче вид ним є те, що фра зе о логія чи
струк ту ра ре чен ня не скла да лась з ок ре мих слів чи ко рот ких
фраз, з ви ко ри с тан ням індивіду аль них особ ли во с тей. Як би, як
за зна че но ниж че, хтось з до по мо гою ци ф ро вих тех но логій на ма -
гав ся б з'єдна ти ок ремі зву ки, то це ко ри гу ван ня са мо по собі
не бу ло б помітним, про те потік роз мо ви був би штуч ним, оче -
вид ним бу ло б те, що ок ремі зву ки по хо дять з різних дже рел.
За пи са на інфор мація на п'яти за зна че них ділян ках містить од -
на ко ве ото чен ня, мікро фон та за пи су ю чу си с те му.

2. Як би якась інфор мація за зна че но го зраз ку Q1 бу ла зміне на чи
ви да ле на та ким чи ном, що не мож ли ве для ви яв лен ня су ча сни ми
на уко ви ми ме то да ми, тоді потрібне та ке:

a. До ступ до усіх по чат ко вих копій та копій з пря ми ми да -
ни ми зраз ка Q1, за пи са них в їх по чат ко во му фор маті
.DMR; відсутність всіх цих ци ф ро вих копій доз во лить
про ве с ти швид ке слу хо ве вив чен ня не ре да го ва ної копії,
що оче вид но ви я вить зміни в ре да го ваній версії;

b. До ступ до спеціаль но го про грам но го за без пе чен ня, що
доз во лить про гра ван ня у зво рот но му на прям ку у по чат ко -
во му фор маті;

c. До ступ до та вста нов лен ня про грам но го за без пе чен ня, яке
доз во лить ре да гу ван ня ци ф ро вих да них, що містить по чат -
ко вий фор мат аудіоза писів.

d. Маніпу лю ван ня ци ф ро ви ми да ни ми індивідом чи гру пою
індивідів, що во лодіє ве ли ким об ся гом знань особ ли во -
с тей фор ма ту .DMR. Ці знан ня ма ють вклю ча ти фай ли,
бло ки та вплив ре да гу ван ня на за пис при про гра ванні у
зво рот но му на прям ку; та

e. До ступ до іншої за пи са ної інфор мації з іден тич ною зву -
ко вою аку с ти кою, фо но ви ми зву ка ми, мов ця ми, шу мом і т.д.

3. Менш з тим, вис но вок ВЕК ТЕК та кий, що за зна чені п'ять діля -
нок в зраз ку Q1, є не пе рерв ни ми і незміне ни ми; вис но вок зроб ле ний
на ос нові вка за них ви ще аналізів. Хо ча мож ливість де я ко го ци ф ро -
во го маніпу лю ван ня є над зви чай но ма лой мовірним, як що це ста лось
(хо ча за раз це не помітно), тоді найімовірнішим бу ла б втра та да -
них, а не ко ри гу ван ня чи зміна змісту.

Сторінка 4 з 4
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Ви с туп у Пар ла менті Ук раїни Во ло ди ми ра Че ме ри са, 
співго ло ви акції "Ук раїна без Ку ч ми" 

Київ, 21 груд ня 2000 ро ку

Співвітчиз ни ки!

Я зна хо д жусь тут, щоб до не с ти до Вас ви мо ги лю дей, які відчу -
ва ють се бе гро ма дя на ми і не мо жуть більше мов ча ти. Я пред став ляю
тих, хто більше не ми ри ти меть ся із си с те мою брехні, зло чин ності,
без за кон ня і безвідповідаль ності.

Впро довж ос танніх років в країні бу ла збу до ва на си с те ма пре зи -
дентсь ко го ав то ри та риз му, си с те ма, яка не хтує пра ва ми лю ди ни і
сво бо дою сло ва.

На став час ска за ти - до сить!
15 груд ня на май дані Не за леж ності роз по ча ла ся гро ма дянсь ка

акція "Ук раїна без Ку ч ми!". Пред став ни ки різних політич них по -
глядів впер ше об'єдна ли ся на вко ло однієї ідеї - ідеї де мо кра тич -
ної Ук раїни, сво бо ди сло ва та прав лю ди ни. І це пер ше, в чо му ми
пе ре мог ли прав ля чий ре жим.

Се ред нас є не тільки послідовні опо зиціоне ри, а й ті, хто до
ос тан нь о го мо мен ту вірив цій владі і сподівав ся на її добрі
наміри. Се ред нас є й такі, хто на ос танніх ви бо рах го ло су вав за
нинішньо го Пре зи ден та.

З то го ча су ба га то зміни ло ся. Зміни ли ся й по гля ди ба га ть ох про -
стих гро ма дян, яких вра зи ло ли цемірство гла ви дер жа ви і йо го ото -
чен ня. Зни кає жур наліст, а нас втіша ють тим, що ти сячі зник лих
гро ма дян Ук раїни так ніко ли і не зна хо дять. Пре зи ден та,
міністрів-си ло виків та ге не раль но го про ку ро ра підо зрю ють у вчи -
ненні зло чи ну і са ме їм та їхнім підлег лим до ру ча ють розсліду -
ва ти цей зло чин! По са дові осо би, котрі по винні здійсню ва ти пра -
во суд дя, цинічно бре шуть, а підкон т рольні Пре зи ден тові за со би
ма со вої інфор мації зму шені роз но си ти цю брех ню по всій країні.

Ми пе ре ко нані, що це не ви пад ковість. Ми ба чи мо, як цей Пре зи -
дент і йо го поплічни ки з по чатку сво го правління ки да ли обіцян -
ки, які свідо мо не ви ко ну ва ли. Замість де мо кратії маємо сва во лю
мож но владців і без правність лю дей. Замість ре форм - зба га чен ня
олігархів і злидні мас.

Ця лю ди на, Ле онід Ку ч ма, він же - гла ва дер жа ви, і, ніби в
насмішку, га рант Кон сти туції, на справді на ма гається узур пу ва ти вла -
ду, пе ре тво ри ти на маріоне ток і ла кеїв і пар ла мент, і політичні
партії, і жур налістів. Не тер пимість Пре зи ден та Ку ч ми до іна ко дум ст -
ва відки дає нас у ті ча си, ко ли за сло во прав ди лю ди ну вби ва ли.

Додаток 7
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До сить! На став мо мент істи ни. Сьо годнішня акція на май дані Не за -
леж ності є свідчен ням то го, що суспільство більше не мо же і не хо -
че ми ри ти ся з мо раль ною де гра дацією вла ди і не мож ливістю кон тро лю
над вла дою з бо ку на ро ду. Зник нен ня жур наліста Ге оргія Гон гад зе та
аудіоза пи си, оп ри люд нені Олек сан д ром Мо ро зом, є не при чи ною на шої
акції, а ос тан нь ою крап лею, яка пе ре пов ни ла ча шу не довіри до вла ди.

За кли ки до спо кою і стабільності, до яких вже вко т ре вда ла ся
вла да, сьо годні є на ма ган ням при хо ва ти прав ду, уник ну ти
відповідаль ності та ут ри ма ти вла ду будь-яки ми ме то да ми. Кри за
довіри до вла ди по ча ла ся не на май дані, а у ви со ких кабіне тах не -
чес них і не мо раль них політиків. Ми з ва ми маємо шанс до ве с ти, що
гідні кра щої вла ди.

Ле оніде Да ни ло ви чу! Ви сподіваєтесь, що ек с пер ти за до ве де ва шу
не винність. Ви хо че те ек с пер ти зи. І ми хо че мо ек с пер ти зи. Вітчиз -
ня ної, міжна род ної чи будь-якої іншої. Але не має та ких ек с пертів,
які по вер нуть вам довіру на ро ду. До ки ви не піде те у відстав ку,
ви за ли шаєтесь го ло вним об'єктом страш них здо гадів і підозр. І це
бу де ва шим місцем в історії Ук раїни. Час пра цює про ти вас. Зробіть
своє рішен ня сьо годні, або історія зро бить йо го за вас за в т ра.

До сить ля ка ти нас ще гіршою вла дою. Ми хо че мо ба чи ти кра щу. За
ва ми за со би ма со вої про па ган ди і гроші. За на ми — прав да. Сьо -
годні, в та борі на май дані Не за леж ності нас кілька сот, під Вер -
хов ною Ра дою — ти сячі. Ми відчу ваємо підтрим ку мільйонів. Як що ви
нас не по чуєте — то ви ці мільйо ни по ба чи те. 

Наші ви мо ги:
1. Не за леж на міжна род на ек с пер ти за до казів у "справі Гон гад зе".

2. На дан ня пря мо го те ле та радіоефіру де пу та там, які кон так ту -
ва ли із свідком Мель ни чен ком.

3. Відстав ка міністра внутрішніх справ Крав чен ка, го ло ви СБУ
Дер ка ча, ген про ку ро ра По те бень ка.

4. Відстав ка Пре зи ден та Ук раїни Ле оніда Ку ч ми.

На по ля гаємо, щоб Вер хов на Ра да виз на чи лась сьо годні що до:

- звіту ген про ку ро ра;

- за ко ну про тим ча сові слідчі комісії;

- при ско рен ня роз гля ду так зва ної спра ви про зник нен ня
Ге оргія Гон гад зе.

Всі ці ви мо ги ста вить жит тя. Акції про те с ту три ва ти муть до ти,
до ки во ни не бу дуть за до во лені.

"УК РАЇНА БЕЗ КУ Ч МИ!"
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УСТАНОВЧА ДЕКЛАРАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО
КОМІТЕТУ ОПОРУ "ЗА ПРАВДУ!"

Ми, представники громадських організацій, студентських і
викладацьких колективів та інших суспільних середовищ, зважаючи
на політичну кризу, що склалася в країні, вважаємо своїм
обов’язком об’єднатися у Громадський комітет опору "За Правду!" з
метою виконання таких вимог:

1.Внесення змін до Конституції України з метою збільшення
повноважень Верховної Ради України у частині формування Уряду
України, конституційного забезпечення здійснення ним повноважень
вищого органу виконавчої влади у країні. 

2.Відставка Президента України Леоніда Кучми та проведення
дострокових президентських виборів. 

3.Відставка міністра внутрішніх справ та Генерального прокурора
України, які не можуть належним чином розслідувати справу
вбивства Георгія Гонгадзе та інші резонансні справи, неодноразово
дезінформують суспільство, внаслідок чого стали чинниками
політичної нестабільності у країні. 

4.Забезпечення в Україні реальної свободи слова та преси,
припинення цензури.

5.Недопущення вирішального впливу Російської Федерації на
формування зовнішньої політики України.

6.Припинення антизахідної істерії, що роздмухується оточенням
Президента та повернення України на європейський шлях розвитку.

7.Проведення незалежної експертизи "плівок майора Мельниченка"
під егідою офіційних європейських інституцій або відповідних
установ у США, які мають належне обладнання та не можуть бути
піддані тискові з боку влади. Ми також вимагаємо від владних
структур (Президента України, Верховної Ради або Кабінету
Міністрів) офіційного звернення до відповідних західних установ
щодо необхідності проведення такої експертизи.

Викладені вище вимоги не є самодостатніми, оскільки наша мета
- докорінна зміна структури влади та суспільства і перетворення
його на спільноту вільних громадян, які самі творять свою історію.

З нами Бог!
З нами Правда!
Ми переможемо!

Додаток 8
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Звернення Всеукраїнського громадського 
комітету опору "За правду !" до студентства, 

молоді та всіх порядних громадян України

9 березня 2001 року в Києві створено Всеукраїнський громадський
комітет опору "За правду!". До керівництва Комітету увійшли
керівники студентських акцій протесту кінця 80-х — початку 90-х
років Олесь Доній, Маркіян Іващишин, В’ячеслав Кириленко,
Володимир Чемерис, народні депутати Тарас Стецьків і Тарас
Чорновіл, лідери студентських організацій. Комітет "За правду!"
вступив з вимогою відкритого розслідування злочинів нинішнього
кримінального режиму та запровадження в Україні демократії
європейського типу. Початком цього повинна стати відставка
міністра внутрішніх справ, голови податкової адміністрації,
генерального прокурора та президента України Леоніда Кучми, які
підозрюються у вчиненні тяжких злочинів. 

Побратими! 

Влада, яка дотепер вживала силові методи лише до учасників
вуличних акцій протесту, злякалася трьохсот молодих учасників
мирних зборів Комітету "За правду!" більше, ніж багатотисячної
демонстрації. Очевидно, посткомуністична українська влада згадала
жовтень 1990-го року: сотні студентських наметів на майдані
Незалежності, сотні тисяч студентів на вулицях Києва та інших
міст, постанову про відставку прем'єр-міністра та дострокові
вибори на багатопартійних засадах. Ввечері 9 березня було
брутально заарештовано понад 200 студентів — учасників установчих
зборів Комітету "За правду!", які від'їжджали в свої області.
Співробітники СБУ в цивільному та "беркутівці" в шоломах хапали
їх на виході з метро, на вході у вокзал, грубо витягували з
поїздів, били кийками, тягли за волосся по землі. Того ж вечора
міліціонери без ордеру на обшук увірвалися в приміщення
секретаріату Комітету "За правду!", а також влаштували десятки
незаконних обшуків у гуртожитках київських вузів. 

Звертаємося до всіх студентів України з пропозицією розпочати
створення студентських комітетів "За правду!" та підготовку до
всеукраїнського студентського страйку. Кров наших побратимів —
студентів Києва, Львова, Тернополя, Харкова, — пролита 9 березня,
кличе до дії. На нас, як і в жовтні 90-го, лежить відповідальність
за долю України. Вдруге ми не маємо права схибити — інакше правди
не дізнаються навіть наші діти!

Додаток 9
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Друзі!

Молодь, як і студентство, завжди була рушієм позитивних змін в
Україні. Перемога "оксамитової революції" 90-го року стала
можливою лише завдяки спільним зусиллям всього ПОКОЛІННЯ —
мільйонів людей віком від 16 до 25 років. Сьогодні нас не менше,
ми не менш сміливі, ми озброєні знаннями та новітніми
технологіями, Європа і демократія для нас — природні цінності. Не
дамо кримінальній владі загнати нас в азійську відсталість і
деспотію, як вона це зробила з нашими батьками і дідами! Вимагайте
разом з нами зміни та очищення системи влади в Україні, ставайте
до лав учасників акцій "За правду!"

Громадяни!

Влада роками привчала нас до життя за принципом "лише б не
гірше". В результаті цього наше життя поступово перетворилося на
існування, а краще з кожним роком живуть лише представники вищої
влади та наближені до них казнокради-олігархи. В Україні на
тотальній брехні побудовано систему влади, де порядних людей
змушують ставати хабарниками і злодіями — або помирати з голоду.
Незалежно від того, чим ми займаємося — бізнесом чи політикою,
працюємо на державній службі чи приватній фірмі, вчимо чи лікуємо
(або самі вчимося і лікуємося) — нам брешуть і змушують брехати.
Сьогодні мирні студентські збори називають "шабашем
екстремістів", завтра людей звільнятимуть з роботи за відмову їх
засудити, а післязавтра масово садитимуть до тюрми за "політичні"
анекдоти і вимоги підняття платні. Репресивна машина розчавить
кожного поодинці — якщо сьогодні ми не знищимо її разом. Нас не
просто в сотні тисяч разів більше, ніж можновладців. У нас є
зброя, якої давно немає у влади — ПРАВДА! 

Всеукраїнський громадський комітет опору "За правду!"

Контактний телефон: 461-90-22.
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ФО РУМ НАЦІОНАЛЬ НО ГО ПО РЯ ТУН КУ

Маніфест гро ма дянсь кої ініціати ви 

СПИ ТАЙ се бе, чи по до бається тобі, як ти жи веш? 
СПИ ТАЙ сусіда, як він жи ве? 
СПИ ТАЙ ма му, чо му хви люється во на, ко ли йдеш ти з ха ти? 
СПИ ТАЙ си на, хіба спокійний він за старість своїх батьків? 
СПИ ТАЙ хлоп ця, чи мо же він знай ти гідну ро бо ту? 
СПИ ТАЙ дівчи ну, чи хо че во на бу ти повією? 
СПИ ТАЙ підприємця, скільки ха барів він роз дав? 
СПИ ТАЙ гос по да ря, чи він спокійний за своє до б ро? 
СПИ ТАЙ жур наліста, чи мо же він го во ри ти прав ду? 
СПИ ТАЙ суд дю, чи вільний він у своїх рішен нях? 
СПИ ТАЙ тю рем ни ка, скільки лю дей си дить без су ду і слідства? 
СПИ ТАЙ пра во охо рон ця, скільки раз він по ру шив пра ва і за кон? 
СПИ ТАЙ у військо во го, ко му він да вав клят ву на вірність? 
СПИ ТАЙ у за гиб лих, чи про та ку Ук раїну во ни мріяли? 
СПИ ТАЙ мо лодь, чи за ли шить ся во на жи ти у такій країні? 
СПИ ТАЙ го ло ву СБУ, чиєю без пе кою він зай мається? 
СПИ ТАЙ міністра внутрішніх справ, чи не снять ся йо му ма ти та

діти Гон гад зе? 
СПИ ТАЙ ге не раль но го про ку ро ра, ко ли він вос таннє го во рив 

прав ду? 
СПИ ТАЙ пре зи ден та, чи чув він щось про совість і честь? 
СПИ ТАЙ се бе, не вже безпідстав но вий ш ли на ву лиці ти сячі і 

ти сячі твоїх зем ляків з ви мо гою "Ук раїна без Ку ч ми"?

ТАК ДАЛІ ЖИ ТИ НЕ МОЖ НА! 

Нас об'єдна ла ме та: по кла с ти край криміна ль но му ре жи мові;

ут вер ди ти по ва гу до пра ва і за ко ну; 

по вер ну ти Ук раїну на Євро пейсь кий шлях роз вит ку; 

На ша МЕ ТА - СПРА ВЕД ЛИВІСТЬ. На ша МЕ ТА - ПРАВ ДА... 

МИ ПО ЧИ НАЄМО ДІЯТИ! 

-----------------------------------------------------------------------

Маніфест підпи са ли:

Чор новіл Та рас
на род ний де пу тат Ук раїни

Ти мо шен ко Юлія 
Го ло ва партії "Все ук раїнське об'єднан ня "Батьківщи на"

Додаток 10



145

--------------------------------------------------------------

Мо роз Олек сандр 
на род ний де пу тат Ук раїни, 
Го ло ва Соціалістич ної партії Ук раїни

Матвієнко Ана толій 
на род ний де пу тат Ук раїни, 
Го ло ва Ук раїнської На род ної партії "Со бор"

Лук'янен ко Лев ко 
Го ло ва Ук раїнської Ре с публікансь кої партії, 
ба га торічний політв'язень Гу ла гу,
один із ор ганіза торів бо роть би за не за лежність Ук раїни

Олійник Во ло ди мир 
міський Го ло ва міста Чер ка си

Тур чи нов Олек сандр 
Го ло ва Коміте ту Вер хов ної Ра ди Ук раїни з пи тань бю д же ту, 
Керівник фракції "Батьківщи на" у Вер ховній Раді Ук раїни

Хма ра Сте пан 
Го ло ва Ук раїнської кон сер ва тив ної ре с публікансь кої партії

Го ло ва тий Сергій 
на род ний де пу тат Ук раїни, 
Го ло ва Ук раїнської Прав ни чої фун дації

Сит ник Ко с тян тин 
на род ний де пу тат Ук раїни, ака демік НА НУ

Стецьків Та рас 
на род ний де пу тат Ук раїни, 
Го ло ва Львівської об лас ної ор ганізації партії 
"Ре фор ми і По ря док", 
ко ор ди на тор гро мадсь ко го ру ху "За прав ду"

Жов тяк Євген 
на род ний де пу тат Ук раїни, 
Го ло ва Київської об лас ної ор ганізації УНР 

Че ме рис Во ло ди мир 
співко ор ди на тор акції "Ук раїна без Ку ч ми" 

Омель чен ко Гри горій 
на род ний де пу тат Ук раїни

Стре то вич Во ло ди мир 
на род ний де пу тат Ук раїни, 
Го ло ва партії Хри с ти янсь ко-на род ний со юз
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Коміса рен ко Сергій 
ака демік НА НУ, ди рек тор інсти ту ту біохімії

Буз ду ган Юрій 
Го ло ва Соціал-де мо кра тич ної партії Ук раїни

Кар мазін Юрій 
Го ло ва Коміте ту Вер хов ної Ра ди Ук раїни з пи тань 
за без пе чен ня за ко но твор чої діяль ності та бо роть би 
з ор ганізо ва ною зло чинністю і ко рупцією, 
Го ло ва партії За хис ників Вітчиз ни

Ше хов цов Олексій 
на род ний де пу тат Ук раїни

Єльяш ке вич Олек сандр 
на род ний де пу тат Ук раїни

Шишкін Віктор 
на род ний де пу тат Ук раїни

Шев чен ко Віталій 
на род ний де пу тат Ук раїни

Ко жин Бо рис 
на род ний де пу тат Ук раїни, 
адмірал у відставці, 
Го ло ва со ю зу офіцерів Ук раїни

Чер воній Ва силь 
на род ний де пу тат Ук раїни, 
Го ло ва Рівненсь кої об лас ної ор ганізації УНР

Ляш ко Олег 
го ло вний ре дак тор га зе ти "Сво бо да"

Лінчевсь кий Віктор 
ди рек тор "Рух-інформ"

Шев чен ко Олесь 
Го ло ва Коміте ту за хи с ту Ук раїнських свя тинь

Стець ко Яро сла ва 
на род ний де пу тат Ук раїни, Го ло ва КУН

Ти ма Юрій 
Го ло ва Ви кон ко му УН СО

Квят ковсь кий Ігор 
на род ний де пу тат Ук раїни

Па ла ма рен ко Ана толій 
на род ний ар тист Ук раїни
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Гнат ке вич Юрій 
Го ло ва Ук раїнської партії "Єдність"

Кис лий Пав ло 
член Ра ди ко лишніх на род них де пу татів Ук раїни, 
член ко ре с пон дент НА НУ, док тор технічних на ук

Кар пен ко Віталій 
помічник Київсько го місько го го ло ви

То лоч ко Пе т ро 
на род ний де пу тат Ук раїни, віце-пре зи дент НА НУ, ака демік, го ло ва
Ук раїнсько го то ва ри ст ва охо ро ни пам'яток історії та куль ту ри

Ро мовсь ка Зо ри сла ва 
на род ний де пу тат Ук раїни, 
Го ло ва все ук раїнсько го гро мадсь ко го об'єднан ня "Жінки 
Батьківщи ни", док тор юри дич них на ук, про фе сор

Біло рус Олег 
на род ний де пу тат Ук раїни, 
член-ко ре с пон дент НА НУ, 
док тор еко номічних на ук, 
про фе сор

Єрмак Ана толій 
на род ний де пу тат Ук раїни

Прав ден ко Сергій 
на род ний де пу тат Ук раїни, 
го ло вний ре дак тор га зе ти "Го лос Ук раїни"

Жир Олек сандр 
на род ний де пу тат Ук раїни

Слиш Віктор 
Го ло ва Все ук раїнської асоціації місце во го са мо вря ду ван ня

Ло па та Ана толій 
ге не рал-пол ков ник

Жиж ко Сергій 
член пре зидії КУН

Біло ус В'яче слав 
пер ший за ступ ник Го ло ви "Спілки офіцерів Ук раїни"

Ско мо ро щен ко Оле на 
жур наліст

Ко леснік Сте пан 
член Ра ди старійшин УНП "Со бор"
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Шо лох Сергій 
керівник радіос танції "Кон ти нент"

Ка ву лич Бог дан 
за ступ ник Го ло ви УРП

Новіков Ми ко ла 
ди рек тор інсти ту ту над твер дих сплавів, ака демік НА НУ

Дроб но ход Ми ко ла 
Пре зи дент Ака демії ви щої шко ли Ук раїни

Сергієнко Олек сандр 
Го ло ва Ук раїнської хри с ти янсь ко-де мо кра тич ної партії

Бо кий Іван 
на род ний де пу тат Ук раїни

Ніко лаєнко Станіслав 
на род ний де пу тат Ук раїни

Шов ко шит ний Во ло ди мир
Го ло ва Міжна род ної ор ганізації "Со юз-Чор но биль"

Стріха Мак сим 
док тор фізи ко-ма те ма тич них на ук, про фе сор

Стус Дми т ро 
Ви ко нав чий ди рек тор Фон ду "Ук раїна-інкогніто"

Ро ма щен ко Віль 
помічник на род но го де пу та та

Кріпчен ко Віктор 
те ле о пе ра тор

Ко чет ков Олек сандр 
керівник Фон ду інфор маційно го роз вит ку

Іва нов Дми т ро 
го ло вний ре дак тор Чернігівської га зе ти "Гарт"
Му жук Ле онід 
кіно ре жи сер, ла у ре ат дер жав ної премії їм. Т.Шев чен ка
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ПРО ГРА МА ДІЙ ФО РУ МУ НАЦІОНАЛЬ НО ГО ПО РЯ ТУН КУ

Де сять років то му бу ло здо бу то не за лежність Ук раїни. Тоді для ба -
га ть ох май бут ня Ук раїна уяв ля ла ся суспільством рівних мож ли во с тей,
де ко жен гро ма дя нин ма ти ме га ран то вані гро ма дянські пра ва, за мож -
не жит тя, мож ливість вільно го спілку ван ня з на вко лишнім світом.

Не за леж ний роз ви ток на шої дер жа ви про тя гом ос танніх де ся ти
років по ка зав: то талітар на си с те ма вла ди не тільки збе ре гла ся, а
на бу ла по твор них форм. Відбу лась узур пація вла ди Пре зи ден том та
кілько ма кла но во-олігархічни ми струк ту ра ми. Пар ла мент (Вер хов ну
Ра ду) об ме же но у пра вах, гро мадські інсти туції не ста ли дієвою ча -
с ти ною політич ної си с те ми, за со би ма со вої інфор мації поз бав лені
мож ли во с тей не сти об'єктив ну інфор мацію гро ма дя нам. Су ди,
міліція, про ку ра ту ра, по дат ко ва служ ба пе ре тво ри ли ся на політи ко-
ре пре сивні інстру мен ти, які де далі ак тивніше співпра цю ють з
криміналіте том. Брех ня ста ла спо со бом здійснен ня дер жав но го уп -
равління. Тиск, шан таж, за ля ку ван ня, пе ресліду ван ня, іна ко мис лен -
ня з бо ку ви ко нав чої вла ди при злид нях, без робітті і соціальній
не за хи ще ності сфор му ва ли в суспільстві на ст рої стра ху, зневіри і
без надії. По глиб люється роз рив між на ро дом і дер жа вою, між лю ди -
ною і вла дою. Адміністру ван ня руй нує еко номіку, сприяє наскрізній
ко рум по ва ності вла ди. Дик та ту ра, відсто ю ю чи інте ре си кланів, за -
гро жує втра тою дер жав ності.

Для ма с ку ван ня своєї стра тегічної лінії ви ще керівництво Ук раїни
про ду ма но маніпу лю ва ло за гро зою ко муністів, які під ре с та в ра торсь -
ки ми гас ла ми пе ре тво ри ли ся в очах ба га ть ох на дійсну не без пе ку для
не за леж ності Ук раїни. На тлі не га раздів, що ма ли і ма ють місце в
ук раїнській еко номіці, ко муністам вда ло ся пе ре тво ри ти ся на псев -
до аль тер на тив ну, ке ро ва ну вла дою "опо зицію" в Ук раїні.

Все це ста ло галь мом на шля ху еко номічно го і політич но го роз -
вит ку Ук раїни. Про цес первісно го на ко пи чен ня капіта лу в Ук раїні,
на відміну від інших євро пейсь ких дер жав, відбув ся шля хом пе ре -
роз поділу дер жав ної влас ності між не ба га ть ма кон крет ни ми осо ба ми.
Це ста ло пе ре ду мо вою зро щен ня бізне су, вла ди і криміна лу. Як
наслідок - в дер жаві ут во ри ла ся не ве ли ка ка с та лю дей, яка має
зверх при бут ки при за галь но му зу божінні на се лен ня. У другій по ло -
вині 90-х років ця гру па ста ла найбільш ре аль ною опо рою вла ди в
нашій дер жаві, замінив ши со бою інші політичні та гро мадські
інсти туції або взяв ши ці інсти туції під свій кон троль.

Політич на кри за в Ук раїні про де мон ст ру ва ла, що на справді:

а) в Ук раїні скла ла ся криміна ль но-кла но ва си с те ма вла ди, здат -
на тво ри ти і при хо ву ва ти зло чи ни;

б) вла да в дер жаві поз бав ле на по нят тя відкри тості, їй не зна-
й омі по нят тя мо раль ності і честі, во на не хтує не ли ше пра -
ва ми лю ди ни, а й її жит тям;

Додаток 11
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в) Ук раїна за вдя ки зовнішній політиці вла ди по сту по во відда -
ляється від Євро пи і пе ре тво рюється на си ро вин ний при да ток
інших дер жав;

г) нинішня політич на си с те ма в Ук раїні є да ле кою від про па го -
ва них іде алів гро ма дянсь ко го суспільства, во на не здат на до
важ ли вих струк тур них пе ре тво рень че рез ав то ри тар ну мо дель
уп равління дер жа вою;

д) ре фор му ван ня еко номічної, політич ної, адміністра тив ної си -
с те ми в Ук раїні на штов хується на про тидію влад но го ре жи му.

Са ме то му най б лиж чи ми ціля ми Фо ру му є:

- відстав ка нинішньо го Пре зи ден та, як осо би, що не се пер со наль -
ну відповідальність за ство рен ня і зміцнен ня та кої си с те ми
вла ди;

- ліквідація політич ної вла ди кла но во-олігархічних уг ру по -
вань, відстав ка і по ка ран ня тих, хто без по се ред ньо ви нен
у здійсненні зло чинів;

- вне сен ня змін до Кон сти туції, які пе ре роз поділя ють владні
по вно ва жен ня у три кут ни ку Пре зи дент—Пар ла мент—Уряд, по си -
лен ня ролі і взаємної відповідаль ності пар ла мен ту і Уря ду;

- про ве ден ня дійсно про зо рих де мо кра тич них ви борів Пре зи ден -
та і пар ла мен ту;

- ство рен ня Уря ду на род ної довіри, за твер д жен ня йо го про -
гра ми пар ла мен том;

- ство рен ня не за леж ної си с те ми су до чин ст ва;
- по си лен ня ор ганів са мо вря ду ван ня че рез за ко но дав че за без -

пе чен ня їх фінан со вих, ма теріаль них і ор ганізаційних мож -
ли во с тей;

- пе ре тво рен ня Ук раїни на дер жа ву, яка би за хи ща ла жит тя,
май но і гідність її гро ма дян;

- об'єднан ня всіх суспільних верств за ра ди зміцнен ня Ук -
раїни як фак то ра євро пейсь кої і світо вої політи ки;

- кар ди наль на зміна суспільних сто сунків та роз вит ку і ут вер -
д жен ня Лю ди ни як най ви щої суспільної цінності.

На ша го ло вна ме та — по бу до ва в Ук раїні справді пра во вої, де -
мо кра тич ної, соціаль ної, як це пе ред ба че но у Кон сти туції, дер жа -
ви, в якій бу дуть за хи щені пра ва й роз ку то ініціати ву кож но го
гро ма дя ни на.

Ми пе ре ко нані, що політи ка і мо раль по винні бу ти взаємо -
пов'язані. Ми впев нені, що політи ка по вин на бу ти відкри тою і тво -
ри ти ся чи с ти ми ру ка ми. Той, хто йде у політи ку, по ви нен во лодіти
окрім про фесійних та діло вих ще й мо раль ни ми яко с тя ми. На род, який
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оби рає своїх політиків і довіряє їм свою долю, має пра во зна ти
прав ду про їх діяльність і має пра во відібра ти свій во тум довіри
у тих, хто зра див сподіван ня на ро ду. В ос нові на шої політич ної
си с те ми по винні ле жа ти солідарність усіх верств на се лен ня, де мо -
кратія, відкритість, по ря док.

Ми пе ре ко нані, що в Ук раїні по вин но ут вер ди ти ся справжнє на ро -
до влад дя че рез кон сти туційну ре фор му, ство рен ня си с те ми стри му -
вань і про ти ваг, за якої жод на осо ба чи жо ден ор ган не змо же узур -
пу ва ти вла ду.

Фо рум національ но го по ря тун ку не зво дить свою діяльність ви -
ключ но до усу нен ня від вла ди Ле оніда Ку ч ми. На ша ціль - зміна си -
с те ми вла ди.

Ми ви с ту паємо за:
- по вер нен ня Ук раїни на євро пейсь кий шлях роз вит ку, по даль -

шу інте г рацію у євро пейські та світові струк ту ри;
- де мо кра ти зацію суспільства і суспільних відно син;
- впро ва д жен ня ре форм, спря мо ва них на ство рен ня умов для по -

вноцінно го роз вит ку соціаль но-орієнто ва ної рин ко вої еко -
номіки;

- пра во ве за без пе чен ня та ре альні га рантії сво бо ди сло ва в
Ук раїні. 

- Сло во, за со би ма со вої інфор мації та інфор маційні по то ки
по винні ста ти над бан ням всієї нації, а не ок ре мих кланів
і груп;

- ліквідацію ко рупції у ви щих еше ло нах вла ди та віднов лен ня
за кон ності;

- виз нан ня не чин ни ми міжна род них угод, підпи са них про тя гом
ос тан нь о го де ся тиліття, які су пе ре чать за ко нам та
національ ним інте ре сам Ук раїни;

- ви ве ден ня суспільних відно син з тіні і ут вер д жен ня За ко ну
у всіх сфе рах життєдіяль ності;

- за без пе чен ня у по вно му об сязі пра во вих га рантій, на да них
гро ма дя нам Кон сти туцією Ук раїни, 

- до три ман ня прин ци пу: дер жа ва існує для лю ди ни, а не лю ди -
на для дер жа ви.

- ство рен ня пра во вих підстав для усу нен ня з по са ди Пре зи ден та
(в то му числі че рез про це ду ру імпічмен ту та ре фе рен ду му).

До сяг нен ня по став ле них цілей ство рять спри ят ливі умо ви для
зміни свідо мості лю ди ни в ук раїнсько му суспільстві. На ша по зиція
є чіткою: ми не уяв ляємо ра ди каль ної зміни політич ної си с те ми без
то го, аби до по мог ти лю дям пе ре тво ри ти ся на вільних гро ма дян, здо -
бу ти влас не "я" і гро ма дянсь ке са мо усвідо млен ня. Ми — за пе ре тво -
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рен ня ук раїнців на суспільство вільних лю дей, які самі тво рять
влас ну історію.

Фо рум національ но го по ря тун ку ви с ту пає за ра ди каль ну зміну уп -
равлінської еліти в Ук раїні. Нинішнє керівництво дер жа ви на всіх
рівнях му сить по сту пи ти ся місцем но вим ка д рам - тим, що відбу ли -
ся як осо би с тості про тя гом ос тан нь о го де ся тиліття, які зай ма ли
мо раль ну по зицію і прин ци по во ви с ту па ли про ти ко рум по ва но го ре жи -
му та наділені но вим світо гля дом та но ви ми яко с тя ми.

Фо рум є ко ор ди ну ю чим ор га ном об'єдна ної опо зиції, за вдан ням
яко го є пе ре тво рен ня Ук раїни на спільний дім всіх її гро ма дян, де
га ран ту ють ся гідність лю ди ни, пра во і за кон, а інсти ту ти і пра -
вові за са ди слу гу ють ос нов ним інстру мен том по треб і за хи с ту прав
лю ди ни. Фо рум є ви раз ни ком за галь но ук раїнсько го ру ху і відо б ра жає
ут вер д жен ня но вих за сад в усіх сфе рах соціаль но го жит тя.

Дії Фо ру му ба зу ють ся на прин ципі кон сен су су по колінь, ко ли
енергія і ак тивність мо ло дих, но вих лідерів поєднується з
вірністю, че с тю, ро зу мом і ор ганізаційним досвідом лідерів стар -
шо го по коління.

Після об ран ня но во го пар ла мен ту, при ве ден ня до при ся ги но во го
Пре зи ден та і ого ло шен ня скла ду но во го Уря ду, Фо рум національ но го
по ря тун ку скла дає свої по вно ва жен ня, по сту па ю чись місцем іншим
легітим ним струк ту рам або мо же про дов жи ти своє існу ван ня у новій
якості (як ко ор ди наційна ра да політич них сил, партій, політич ний
блок то що).

Ко жен член Фо ру му зберіга ти ме своє місце в по даль шо му політич -
но му житті Ук раїни і діяти ме за леж но від сво го світо гля ду,
політич них пе ре ко нань і стра тегічно го ба чен ня роз вит ку Ук раїни.

Наш на род за слу го вує на кра ще жит тя, і на ша діяльність бу де при -
свя че на то му, аби на бли зи ти Ук раїну та ук раїнців до процвітан ня
та до б ро бу ту. Не маємо жод них ілюзій і не ви бу до вуємо утопічних
планів. Ми віри мо у мудрість на шо го На ро ду, на шої Нації, і віри -
мо у власні си ли, у те, що нам ви с та чить волі, ро зу му, терпіння
і на род ної підтрим ки, аби втіли ти да ну Про гра му.
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ЗВЕР НЕН НЯ Пре зи ден та Ук раїни Ле оніда КУ Ч МИ, 
Го ло ви Вер хов ної Ра ди Іва на ПЛЮ ЩА 
та Прем'єр-міністра Вікто ра ЮЩЕН КА

до ук раїнсько го на ро ду 

Ша новні співвітчиз ни ки!

Звер ну ти ся до вас зму шу ють спро би по ста ви ти Ук раїну пе ред ве ли ки -
ми ви про бу ван ня ми, втяг ти її у вир не здо ро вих при ст ра с тей. При чо му
ро бить ся це тоді, ко ли ми по ча ли ви хо ди ти з три ва лої еко номічної кри -
зи, ко ли у на ро ду з'яви ли ся ре альні сподіван ня на кра ще.

Тре ба на зи ва ти речі своїми іме на ми: про ти на шої дер жа ви роз -
гор ну то без пре це дент ну політич ну кам панію з усіма оз на ка ми пси -
хо логічної війни.

Ук раїна і світ ще дізна ють ся про за мов ників, ор ганіза торів та
ви ко навців, про рушійні си ли цьо го про во каційно го дійства. Але
всі ми вже за раз ба чи мо при четність до ньо го тих вітчиз ня них
політиків і тих політич них сил, для яких не існує нічо го, крім
влас них інте ресів та амбіцій, егоїстич них ус т ремлінь і сьо го х ви -
лин них очіку вань. 

Во ни нагніта ють ат мо сфе ру істерії і пси хо зу, сподіва ю чись на
цій хвилі роз хи та ти за конні дер жавні інсти туції і будь-що про рва -
ти ся до вла ди.

Цьо го ра зу як при во ди для суспільно го збу рен ня ви ко ри с та но
зник нен ня жур наліста Ге оргія Гон гад зе і так зва ний "ка сет ний
скан дал", за чим посліду ва ли ши ро ко мовні уза галь нен ня що до
утисків пре си та де мо кратії в Ук раїні. За виз нан ням са мих ре жи -
серів нинішніх акцій, як би не бу ло цих при водів, во ни знай ш ли б
інші.

Ми щи ро і - гли бо ко співчу ваємо сім'ї, в яку прий ш ла біда, і
при но си мо їй ви ба чен ня за де які дії пра во охо рон них ор ганів: до -
дер жан ня ви мог про це су аль но го за ко но дав ст ва не по вин не вхо ди ти у
про тиріччя з ро зумінням незмірно го людсь ко го го ря.

Цілком оче видні і прикрі ви я ви не про фесіоналізму у розсліду -
ванні спра ви Гон гад зе. Нині вжи ва ють ся всі мож ливі за хо ди до
яко мо га швид шо го і повнішо го йо го за вер шен ня. За наслідка ми
з'ясу ван ня всіх об ста вин бу де зроб ле но най серй озніші вис нов ки.

Але ра зом з тим ми рішу че не по го д жуємо ся і ніко ли не по го ди мо -
ся, щоб ця тра гедія ста ва ла розмінною кар тою у цинічних політич -
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них спе ку ляціях, ви ко ри с то ву ва ла ся для пап лю жен ня на шої дер жа ви в
очах ук раїнської та світо вої гро мадсь кості. Щоб без бо рон но і без -
кар но по ши рю ва ла ся до бу та не за кон ни ми ме то да ми, не пе ревіре на або
сфаль сифіко ва на інфор мація. І щоб під гас ла ми за хи с ту де мо кратії
вла ш то ву ва ли ся ігри, став кою в яких є вже са ме існу ван ня Ук раїни,
її те ри торіаль на цілісність, гро ма дянсь кий мир, про тя гу ва ли ся сце -
нарії з руйнівни ми наслідка ми, чер го ви ми ви про бу ван ня ми для лю дей.

У де мо кра тич но му суспільстві ко жен має пра во на свою дум ку і
пра во публічно її вис лов лю ва ти. Але є ме жа, пе ре сту пи ти яку не
доз во ле но ніко му і за жод них умов. Це — За кон, відповідальність
за кож не сло во.

"Чорні" тех но логії не рідкість для су час но го світу з йо го жор -
ст ки ми ме то да ми політич ної бо роть би. Але навіть на цьо му фоні
виділяється своїм цинізмом, зне ва гою до норм пра ва та мо ралі те,
що діється за раз в Ук раїні — дис кре ди тація дер жав них діячів,
політиків та політич них сил, шан та жу ван ня ор ганів вла ди, маніпу -
лю ван ня гро мадсь кою дум кою.

Сьо годні ро бить ся не при хо ва ний роз ра ху нок на вве де них в ома ну
ста тистів. Оскільки аб со лют на більшість ук раїнсько го на ро ду не
відгу кується на про во каційні за кли ки "про фесійних ре во -
люціонерів", їм не за ли шається нічо го іншо го, ніж апе лю ва ти до
крайніх, ек с т ремістських сил, до збу д же но го на тов пу, ви ко ри с то ву -
ю чи йо го як та ран і засіб за ля ку ван ня пе ресічних гро ма дян
зловісни ми ана логіями. До сить при ди ви ти ся ближ че до їхньої сим -
воліки та га сел, до ат ри бутів, яки ми об став ля ють ся те а т ральні
політичні шоу, щоб пе ре ко на ти ся: пе ред на ми — ук раїнський різно -
вид націонал-соціалізму.

Ос танніми дня ми з'явив ся ство ре ний невідо мо на яких за са дах і
гуч но анон со ва ний "Фо рум національ но го по ря тун ку". Ліде ри цьо го
стро ка то го кон гло ме ра ту, об ра жені за власні політичні по раз ки і
про ва ли, справді шу ка ють по ря тун ку. Тільки не для дер жа ви, не для
нації, а для са мих се бе — від політич но го бан крут ст ва та за бут -
тя. А дех то — і від криміна ль ної відповідаль ності.

Ко жен з вас, ша новні співгро ма дя ни, по ви нен зро зуміти: єди на
надія цих політи канів, які вже спа ли ли за со бою всі мос ти, на те,
щоб іскри во рож нечі, не при ми рен ності й оз лоб лен ня пе ре ки ну ли ся на
все суспільство, у ваші оселі і ваші долі. Сил ку ю чись відро ди ти
за гро зу ве ли ко мас штаб но го гро ма дянсь ко го конфлікту, яко го Ук -
раїнська дер жа ва уник ну ла на най с кладніших ета пах сво го ста нов -
лен ня, во ни сподіва ють ся, що в об ста новці ха о су, не пев ності, без -
влад дя і без лад дя їм вдасть ся ут ри ма ти ся на пла ву. Такі "рятівни -
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ки" не ба чать у своїй за шо реності або не хо чуть ба чи ти, яко го ли -
ха мо жуть за вда ти їхні без роз судні, бе зо глядні дії.

Бе зу мов но, не вар то дра ма ти зу ва ти си ту ацію. У вимірах всьо го
суспільства, йо го жит тя ця ме туш ня — не більш ніж мікро скопічні,
ско ро ми нучі ано малії, і не їм виз на ча ти май бутнє Ук раїни.

Але ра зом з тим не мож на не ба чи ти, то на ма ган ня роз бур ху ва ти
ву лич ну стихію, пу с ка ти в хід відвер то про во каційні прий о ми, за
до по мо гою яких во ни хо чуть по гли би ти роз кол у суспільстві,
підштовх ну ти вла ду до си ло вої про тидії, ство рю ють ре аль ну за гро -
зу національній без пеці дер жа ви. 

Не слід за бу ва ти уро ки історії — зга дай мо, з чо го і як по чи нав -
ся фа шизм. Ми за яв ляємо, що в інте ре сах гро ма дян, суспільства,
дер жа ви та ким на ма ган ням бу де чи ни ти ся ак тив на і рішу ча про тидія
усіма пе ред ба че ни ми за ко ном за со ба ми. Що до цьо го ні в ко го не по -
вин но бу ти жод них ілюзій.

Анархія, свавілля і без за кон ня не прой дуть!

Керівництво дер жа ви за ли шається відкри тим для політич но го
діало гу, постійно йо го ве де — але з ти ми, хто та ко го діало гу
справді хо че, хто до ньо го спро мож ний і вба чає в ньо му єди но пра -
виль ний і єди но мож ливий шлях до вре гу лю ван ня су пе реч но с тей та не -
згод, зміцнен ня політич ної стабільності, при ско ре но го розв'язан -
ня еко номічних та соціаль них про блем поліпшен ня жит тя на ро ду, що
є для всіх нас го ло вним, виз на чаль ним, до ле но сним.

У всьо му, що ро бить ся за раз для даль шо го роз вит ку де мо кратії,
зла го ди та по ро зуміння в суспільстві, згур ту ван ня йо го на вко ло
кон ст рук тив них будівни чих цілей, ми роз ра хо вуємо ша новні співгро -
ма дя ни, на ва ше ро зуміння, спри ян ня та підтрим ку. Са ме це і бу ло
най по тужнішим ре сур сом ук раїнсько го на ро ду в ро ки ста нов лен ня й
ут вер д жен ня на шої дер жа ви. Са ме це особ ли во життєво не обхідно за -
раз — у то му числі й для відсічі ан ти дер жав ним си лам, хоч під яки -
ми пра по ра ми во ни ви с ту па ють.

Ми бу де мо й на далі спря мо ву ва ти зу сил ля вла ди, всіх її гілок та
ор ганів на за без пе чен ня мир но го, спокійно го сьо го ден ня і яс но го,
про гно зо ва но го май бут нь о го Ук раїни. Єдність на ших по зицій і
підходів, од но знач ну на ла ш то ваність на рішу чу відсіч політич но му
де с т рук ти ву засвідчує да не звер нен ня.

13 лю то го 2001 ро ку.
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УХ ВА ЛА ІМ'ЯМ УК РАЇНИ

28 лю то го 2001 ро ку Ста ро київський рай он ний суд м. Києва в
складі:

го ло ву ю чо го судді Смик С.І

при се к ре тарі Ло ба шо вої А.Ю.

роз г ля нув ши у відкри то му су до во му засіданні в м.Києві по дан ня
дер жав ної ви ко нав чої служ би Ста ро київсько го рай он но го уп равління
юс тиції в м.Києві про виз на чен ня по ряд ку по даль шо го ви ко нан ня
рішен ня су ду, -

ВСТА НО ВИВ:

27.02.2001 ро ку ВДВС Ста ро київсько го рай он но го уп равління юс -
тиції в м. Києві звер ну ло ся до су ду з по дан ням про виз на чен ня
по ряд ку по даль шо го ви ко нан ня рішен ня Ста ро київсько го рай он но го
су ду від 22.02.2001 ро ку, по си ла ю чись на те, що в про ва д женні
дер жав ної ви ко нав чої служ би Ста ро київсько го рай он но го уп равління
юс тиції в м. Києві зна хо дить ся ви ко нав чий лист №2-571 від
22.02.2001 ро ку про об ме жен ня що до ре алізації прав зацікав ле них
осіб. 22.02.2001 ро ку бу ло відкри то ви ко нав че про ва д жен ня
відповідною по ста но вою дер жав но го ви ко нав ця. 22.02.2001 ро ку о
17.00 год у зв'яз ку з відсутністю зацікав ле них осіб за місцем про -
ве ден ня ви ко нав чих дій рішен ня су ду бу ло оп ри люд не но, а по ста но -
ва за ли ше на у на ме тах, про що скла де но відповідний акт. Од нак на
20-00 год 22.02.2001 ро ку рішен ня су ду зацікав ле ни ми осо ба ми не
ви ко на но, про що та кож бу ло скла де но відповідні ак ти.

Рішен ня су ду зацікав ле ни ми осо ба ми на да ний час та кож не ви ко -
на но, йо го ви ко нан ня без їх участі не мож ли ве, а ви кла дені у
рішенні за хо ди при му со во го ви ко нан ня є ви черп ни ми та не пе ред ба -
ча ють роз ши рен ня їх дер жав ним ви ко нав цем, то му про сять по дан ня
за до воль ни ти.

Пред став ник Київської міської дер жав ної адміністрації в су до во -
му засіданні про ти за до во лен ня по дан ня не за пе ре чу вав та про сив
до пу с ти ти не гай не ви ко нан ня ух ва ли з ме тою за без пе чен ня без пе ки
гро ма дян та гро мадсь ко го по ряд ку.

Суд, за слу хав ши по яс нен ня пред став ни ка за яв ни ка, дослідив ши ма -
теріали спра ви, вва жає, що по дан ня підля гає за до во лен ню, оскільки
на явні об ста ви ни ус клад ню ють ви ко нан ня ви щез га да но го рішен ня і
роб лять йо го ви ко нан ня не мож ли вим, а відповідно до п.4 ст.4 За -
ко ну Ук раїни "Про ви ко нав че про ва д жен ня" пе ред ба ча ють ся інші за -
хо ди по ви ко нан ню рішен ня.

Відповідно до ст. 4 За ко ну Ук раїни "Про сто ли цю Ук раїни — місто-
ге рой Київ" ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня і ви ко нав чої вла ди в
м. Києві за без пе чу ють в ме жах своїх по вно ва жень, в виз на че них за -
ко на ми Ук раїни, здійснен ня містом та ких функцій, як ство рен ня на -
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леж них умов для діяль ності у місті Пре зи ден та Ук раїни, Вер хов ної
Ра ди Ук раїни, Кабіне ту Міністрів Ук раїни, цен т раль них ор ганів
дер жав ної вла ди, офіційних пред став ництв, іно зем них дер жав і
міжна род них ор ганізацій, ус та нов і за кладів на уки, освіти, охо ро -
ни здо ров'я, куль ту ри і спор ту, місцем роз та шу ван ня яких
відповідно до за ко но дав ст ва виз на че но місто Київ.

Відповідно до п.1 статті 10 За ко ну Ук раїни "Про міліцію" міліція
зо бов'яза на за без пе чу ва ти без пе ку гро ма дян і гро мадсь кий по ря док,
а відповідно до п.11 цієї статті во на зо бов'яза на ви ко ну ва ти прий -
няті в ус та нов ле но му за ко ном по ряд ку і в ме жах своєї ком пе тенції
рішен ня су ду.

З ура ху ван ням ви кла де но го, суд вва жає мож ли вим при тяг ти до ви -
ко нан ня рішен ня та кож Київську міську дер жав ну адміністрацію та
ор га ни охо ро ни гро мадсь ко го по ряд ку в місті Києві.

З ме тою за без пе чен ня без пе ки гро ма дян і гро мадсь ко го по ряд ку в
місті Києві до пу с ти ти не гай не ви ко нан ня цієї ух ва ли.

На підставі ви кла де но го, ке ру ю чись За ко ном Ук раїни "Про ви -
ко нав че про ва д жен ня", За ко ном Ук раїни "Про сто ли цю Ук раїни —
місто-ге рой Київ", ст. ст. 218, 351 ЦПК Ук раїни, суд, -

УХ ВА ЛИВ:

За без пе чи ти не гай не бе зу мов не ви ко нан ня рішен ня Ста ро київсько -
го рай он но го су ду м. Києва від 22.02.2001 ро ку:

Київській міській дер жавній адміністрації здійсни ти ор ганізаційні
за хо ди по за без пе чен ню ви ко нан ня цьо го рішен ня;

на підставі ст.10 За ко ну Ук раїни "Про міліцію" зо бов'яза ти ор -
га ни внутрішніх справ, які за без пе чу ють охо ро ну гро мадсь ко го
по ряд ку в місті Києві, за без пе чи ти не гай не ви ко нан ня рішен ня
Ста ро київсько го рай он но го су ду м. Києва від 22.02.2001 ро ку в
ча с тині об ме жен ня пра ва на про ве ден ня без стро ко во го піке ту ван -
ня із вста нов лен ням на метів, а та кож зборів, мітингів, по ходів
і де мон ст рацій на ву лиці Хре ща тик, в то му числі на проїжджій ча -
с тині і в підзем них пе ре хо дах в ме жах від площі Євро пейсь кої до
Бес са рабсь кої площі, зацікав ле ним осо бам та іншим осо бам і ор -
ганізаціям, які ма ти муть намір про ве ден ня та ких за ходів на за -
зна ченій те ри торії та за без пе чи ти про ве ден ня вка за них за ходів в
цен т раль но му пар ку куль ту ри та відпо чин ку в рай оні ар ки "Друж -
ба на родів".
До пу с ти ти не гай не ви ко нан ня ух ва ли су ду.
Ух ва ла мо же бу ти ос кар же на до Київсько го місько го су ду, че -
рез рай он ний суд, про тя гом 10 днів.
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