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ЄДИНА РОДИНА
Сестри та побратими!
Майдани України зібрали мільйони патріотів заради майбутнього України та майбутнього
своїх дітей.
Майдани стали оберегами українських земель.
Єдина родина майданів стоїть на захисті усього, що було здобуто в боротьбі з кривавим
режимом.
Майдан української столиці – гаряче серце єдиної родини майданів українських міст та
містечок.
Майдан зробив Київ іншим. Майдан дав новий сенс нашому життю.
Політична партія «Єдина родина» – це активісти Майдану, що підтримують Майдан
реальними справами.
Майдан – єдина родина справжніх патріотів!
Обирай «Єдину родину» та підтримай Майдан!

Попович Ігор Петрович

Федосенко Денис Валерійович

Народився 1977 р. у Києві. З 2006 р. – один із кура
торів громадського руху «Форум порятунку Києва». З
2007-го – член Асоціації українських спецслужб «За
національну безпеку».

Народився 1981 р. у Прип’яті. з 1987 р. проживає у
Києві. Будівельник, спеціаліст з оцінки експлуатації
будівель і споруд.

«Основним учасником усіх процесуальних та законодавчих рішень має стати народ, а не група чиновників, яка створює умови тільки для себе».

Гайдаманчук Руслан Сергійович

Литвинюк Костянтин Васильович

Народився 1976 р. у Краснодарському краї, Росія. З
1982 р. проживає в Україні, в Києві. Здобув п’ять вищих
освіт, дві з яких в Україні і три – за кордоном.

Народився 1979 р. у Києві.

«Важно, чтобы на первый план вышли духовные
ценности, а материальные стали вторичными. В приоритете должны быть взаимоподдержка и единство –
как у каждого жителя Украины, так и у всей страны в
целом».

«Я за встановлення народного самоврядування в усіх
регіонах нашої країни!»

«Я обошел представителей сотен и пришел к такому
выводу: нет четкого понимания, что же делать дальше. Мы должны сесть за стол переговоров и услышать друг друга».

Фалєєв Володимир Віталійович

Савінов Дмитро В’ячеславович

Народився 1980 р. у Києві. Заступник голови Все
української громадської організації «Всеукраїнський
союз бездомних офіцерів».

Народився 1971 р. у Києві. З 1993 р. займається
підприємницькою діяльністю, з 2000-го допомагає
дітям-сиротам.

«Статті Конституції мають бути написані не на папері,
а в житті!»

«Кожна людина, кожен громадянин України повинен
розуміти, що країна повинна залишитися єдиною і
неподільною!»

Болотенюк Степан Васильович
Народився 1965 р. на Івано-Франківщині, у Києві
проживає понад 14 років. Президент науково-куль
турно-спортивного союзу «Формула». Підприємець.
«Треба усунути від влади людей, які хочуть війни. Ні
для кого не секрет, що у нас сьогодні «демократія»
кланова, «підкилимна». Ми йдемо до людей з меседжем примирення».

Коробко Антон Володимирович

Олешко Владислав Вікторович

Народився 1973 р. у Києві. Займався громадською
діяльністю, перешкоджав незаконному будівництву,
боровся зі свавіллям чиновників.

Народився 1956 р. на Чернігівщині.

«Головна мета – зупинити військові дії в країні і в
перспективі добитися порядності в усіх внутрішніх
органах України».

«Я доктор філософії, старший науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. Гришка НАН
України, відділ дендрології і паркознавства. Готовий
надати матеріал для озеленення Києва, щоб він був
найкращим у Європі містом. І він буде зразковим у
Європі – от побачите!»
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ЄДИНА КРАЇНА

Коломієць Олег Миколайович

Деренюк Артур Григорович

Олійніченко Дарина Владиславівна

Шинкаренко Світлана Ігорівна

Народився 1974 р. на Вінниччині. Підприємець.

Народився 1987 р. на Херсонщині, проживає у Чернів
цях. Працює в інженерно-будівельній компанії.

1994 р. н., з дитинства проживає у Києві.

Народилася 1990 р. у Києві.
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«Я брав участь в усіх бойових діях на Майдані. Готовий вичистити усе те сміття, яке сьогодні при владі.
Завжди повторюю своїм хлопцям: «Краще вмерти
людиною, аніж жити скотиною».

«Не може бути примирення з хабарниками! Не може
бути примирення із сепаратистами! Ми повинні зламати корупційну систему!»

«Каждый студент скажет, какое «недорогое» обучение в Украине, учитывая средние достатки семьи. По
всей видимости, наша власть не желает воспитывать
в нас такие качества, им не нужны сильные, умные и
передовые люди – им нужны рабы!»

«Людський чинник привів мене на Майдан, коли після побиття таких же студентів, як я сама, наша влада, як минула, так і нинішня, нічогісінько не зробили.
Хочеться миру, адже український народ має бути не
тільки сильним, але й добрим!»

Московщук Максим Анатолійович

Свідерський Володимир Іванович

Щибря Руслан Миколайович

Кудлай Ростислав Євгенович

Народився 1983 р. у Миколаєві. Будівельник.

Народився 1964 р. на Львівщині. Підприємець. Остан
ні десять років працював за кордоном.

Народився 1974 р. у м. Старий Крим. Батько – військо
вий офіцер у відставці. Підприємець.

Народився 1965 р. у Львові. Навчався у Львівському
лісотехнічному інституті, інженер лісового
господарства.

«В Україні бізнесувати нереально! У кращому випадку виходиш на нуль. Потрібно змінити усіх до єдиного, хто при такій владі. Повне перезавантаження. Не
обличчя на обличчя міняти, а саму систему».

«Улучшений положения за последние десять лет не
видел. И понял, что нужно это менять, требовать прав
для всех людей, а для этого нужны патриоты».

«Мафия все забрала себе. Нужно не разговаривать и
не пиариться на общем горе, а действовать!»

Задонцев Роман Борисович

«Кияни дуже сильно засмічують зелені зони столиці.
Мені прикро за це. Ми повинні дбати про те, яким залишимо цей світ».

Сальніков Володимир Миколайович
Народився 1955 р. у Києві.

Народився 1966 р. у Москві, де навчались батьки.
Проживає у Донецьку.
«Суть всех сегодняшних событий – чтобы главной целью жизни каждого гражданина Украины стала нормальная жизнь, для которой мы и предназначены».

«У нас двойные тарифы оплаты за тепло и электричество. Я знаю систему Киевэнерго: тот газ, который используется для тепла, тут же крутит турбину, которая
дает ток, и этот газ считают как выработку электро
энергии на ТЭЦ 2,3,4,5,6-й.
Говорят, что сети (тепловые и водопроводные) изношены, нет денег на ремонт. Это за счет того, что брались взятки. Но мы все равно должны строить город».
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ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «МАЙДАН» УТВОРЮЄ
КОМІТЕТ ПРИМИРЕННЯ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ
ВСІХ ЗБРОЙНИХ СУТИЧОК НА СХОДІ УКРАЇНИ
Представники та активісти Громадського руху
«Майдан» утворюють Комітет примирення та закли
кають всі сторони збройного протистояння на Cході
припинити вогонь, зупинити кровопролиття та сісти
за стіл переговорів.
Відповідне звернення було озвучено на
прес-конференції в УНАІН активістом Нічної варти
Майдану Сергієм Похилевичем.
За його словами, сьогодні у протистояннях бе
руть участь, окрім Збройних Сил України, приват
ні військові формування, а кримінальні озброєні
угруповання з різних областей, користуючись
політичною ситуацією, займаються мародерством
і грабунками.
Автори документа також закликають сторони
конфлікту забезпечити переговори між їхніми
представниками без участі вищої влади, оскільки,
на переконання активістів Майдану, саме нова вла
да «скористалася перемогою народу і встановлює
свій олігархічний режим». Крім того, сторонам про
тистояння пропонується забезпечити представни
цтво народу України на міжнародних переговорах,
Автори документа закликають сторони конфлікту забезпечити переговори без участі вищої влади

безпеку переговорів і перевести конфлікт у право
ве поле. А для вирішення цих завдань ініціюється
утворення Комітету примирення, до якого можуть
увійти всі, хто зможе допомогти повернути ситуа
цію у мирне русло.
Коментуючи ініціативу утворення Комітету і
заклик до переговорів, представник громадсько
го руху «Майдан» Олександр Ржавський зазначив:
«Якщо влада не здатна щось зробити для прими
рення, ми повинні захистити себе самі. Ми про
понуємо всім, хто тримає зброю в руках, негайно
припинити її використання! Ми не пропонуємо
негайно звільнити захоплені приміщення, здати
зброю, зв’язати собі руки і здатися – ми пропонує
мо: давайте зустрінемося і поговоримо, подумає
мо, як нам бути. Давайте зупинимося сьогодні, тому
що так чи інакше – завтра, через тиждень, місяць,
рік – ми зрозуміємо, що необхідно вести перего
вори, нам потрібен мир, і тим самим ми збережемо
сотні, тисячі життів і країну від катастрофи».
Він додав, що Україні потрібне не перемир’я, а
примирення, досягнути якого можна лише спільно.

Продовження теми на 5, 6-7 стор.

КАК СОХРАНИТЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
25 марта 2004 года в Верховной Раде
Украины был принят проект Закона о
выборах народных депутатов Украины.
Суть его заключалась в следующем: перейти от
мажоритарной избирательной системы к пропорцио
нальной партийной. Вследствие этого партии получи
ли возможность по так называемым закрытым спи
скам выдвигать и назначать кандидатов, игнорируя
мнение избирателей, а избиратели стали голосовать
за партийные списки с «приоритетными пятерками»,
которые также назначались исключительно партия
ми, а не избирателями. Иными словами, закон о про
порциональной партийной системе лишил граждан
Украины прав избирать своих представителей в Вер
ховную Раду и местные советы народных депутатов.
Проект закона абсолютным большинством голо
сов поддержали фракции «Наша Украина», Партия
Регионов, коммунисты, социал-демократы, «Трудовая
Украина», Социалистическая партия (255 депутатов).
Против голосовали блок Тимошенко, партия «Наро
довладдя», Аграрная партия, Демократическая пар
тия и внефракционные депутаты.
Я как народный депутат Украины 2–4-го созывов
за этот проект не голосовал. Почему? Будучи членом
Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), я
с первых дней вступления Украины в Совет Европы
объездил много стран в качестве наблюдателя за
избирательными компаниями. И ни в одной стране
не видел такого избирательного закона, где люди не
имели бы возможности голосовать за своего канди
дата. Я предвидел, что закон, принятый Верховной
Радой, может разрушить парламентаризм!
В 2006 году состоялись очередные выборы в ВР
Украины и местные советы по этому закону. В услови
ях парламентско-президентской формы правления
это способствовало резкому ухудшению политиче
ской ситуации в Украине. Политические силы, кото
рые победили на выборах в ВР в 2006 году, просуще
ствовали всего один год. В 2007 году парламент был
распущен, и президент объявил досрочные выборы.
ПАСЕ была обеспокоена политическими события
ми в Украине, после того как президент Ющенко под
писал указ о досрочной приостановке полномочий
ВР и проведении новых выборов. На сессии ПАСЕ
был рассмотрен вопрос о функционировании де
мократических институций в Украине, и в 2007 году
принята резолюция № 1549, пункты 12, 15.3, 15.4 ко
торой призвали власти Украины и политические силы
срочно внести изменения в закон о выборе народ
ных депутатов Украины в ВР и местные советы, при
менив пропорциональную систему, но не по единому
общегосударственному округу, а разделив страну на

Анатолий Раханский

округа, чтобы избиратели сами смогли выдвигать
кандидатов в партийные списки.
Я не мог оставаться в стороне, когда родина оказа
лась в опасности и начался развал парламентаризма
и всей власти по вертикали. Не мог допустить, чтобы
был разрушен парламентаризм (основная причина –
невыполнение резолюции ПАСЕ 2007 года). Досроч
ные выборы в Верховную Раду не принесли позитив
ных результатов, а наоборот, привели к разрушению
парламентаризма в стране, и наши граждане фак
тически опять же лишились права избирать своих
представителей в высшие законодательные органы
власти.
В 2008–2009 гг. я официально обратился к прези
денту Ющенко, председателю парламента, политиче
ским фракциям ВР Украины, политическим партиям
страны, председателю постоянной делегации ВР
Украины в ПАСЕ Попеску, представителям Комите
та избирателей Украины, а также другим заинтере
сованным в избирательных системах структурам с
просьбой выполнить резолюцию ПАСЕ – внести из

менения в закон о выборах народных депутатов.
В 2010 году ПАСЕ повторно рассмотрела вопрос о
соблюдении демократических институций в Украине
и приняла вторую резолюцию № 1755.
Невыполнение обеих резолюций заставило меня
обратиться к генеральному секретарю Совета Евро
пы Терри Дэвису, президенту ПАСЕ Мари де Путчу,
содокладчикам комитета ПАСЕ по вопросам соблю
дения обязательств государствами – членами Совета
Европы, которые обратили внимание на невыполне
ние резолюции. Я обратился также к представителю
генерального секретаря Совета Европы в Украине с
просьбой оказать срочную помощь по выполнению
вышеуказанной резолюции, чтобы не допустить
дальнейшего разрушения парламентаризма и си
стемы государственного управления, учитывая, что
предстоят плановые (и не исключено, что досрочные)
выборы в парламент Украины и местные советы.
В 2012 году выборы состоялись, после того как
были внесены некоторые изменения (50% по едино
му округу и 50% – по мажоритарным), но это всего
лишь 50%, что негативно влияет на работу парламен
та и местных советов.
Считаю, что именно это и стало главной причиной
организации Майдана, захватов государственных
учреждений, сдачи Крыма. Ни один так называемый
народный депутат не выехал в Крым: они донецкие
или киевские, а не крымские, их не интересуют изби
ратели, потому что они назначенные, а не избранные
народные депутаты.
Потому не обращали внимания на выполнение
резолюций – но они, собственно говоря, и не знают
что есть такие резолюции, и ими не интересуются, по
скольку они не выгодны. Если применить резолюцию,
то нужно работать с людьми и досконально знать
положение дел в округе. Меня удивляет что предста
витель Совета Европы в Киеве никак не реагирует,
ведь резолюции (это не рекомендации, подчеркиваю,
а резолюции) должны выполняться в обязательном
порядке. В Донецке, Луганске, Харькове ситуация
складывается аналогично крымской, но народные
депутаты ничего об этом не говорят на сессиях. Ру
ководитель офиса, представитель генерального се
кретаря Совета Европы по координации программ
сотрудничества Украины г-н Владимир Реставский и
его аппарат тоже не обращают внимания на невы
полнение Украиной резолюции.
По этому вопросу обращалась в парламент, к пре
зиденту, в Совет Европы, в общественные организа
ции ассоциация народных депутатов 1–6-го созывов
Украины, а это более 600 человек. Я выступал у них
на заседании – это опытные люди, мажоритарщики,
которые действительно формировали парламент

в Украине как в самостоятельном государстве. Но
результатов никаких. Комитет по международной
защите прав человека, Украинское национальное
собрание лидеров местных громад и гражданских
организаций тоже обратились в Совет Европы (эти
организации обращали внимание на то, что Украина
в опасности прежде всего по причине недееспособ
ности ВР). Мне было очень приятно, что мою позицию
поддержал экс-председатель ВР Украины Владимир
Михайлович Литвин, написавший, что переход к про
порциональной избирательной системе по закрытым
спискам по единому общегосударственному округу
лишил людей права избирать своих депутатов в ВР и
местные органы власти. Зато такая политическая ре
форма устраивала отдельные финансовые олигархи
ческие кланы страны – вот почему она была принята.
Если парламент не примет в самом срочном по
рядке решение по выполнению резолюции Парла
ментской Ассамблеи Совета Европы, то ни о каком
Евросоюзе не может быть и речи. Судите сами: если
мы с 1996 года находимся в Совете Европы, но не
выполняем его резолюции, то кто поверит, что мы
будем выполнять резолюции Евросоюза? Нас туда
просто не пустят.
Следует навести порядок. Вот был первый Майдан,
а после выборов президента будет второй и так да
лее, потому что порядка по-прежнему нет. А ведь мы
должны иметь своих представителей – как избирате
лей в Верховной Раде Украины, в областных и мест
ных органах власти.
Совет Европы должен рассмотреть вопрос невы
полнения резолюции (по регламенту, если не выпол
няется резолюция Совета Европы страной – членом
Совета Европы, то к ней применяются такие санкции,
как лишение права голоса и права присутствия на
руководящих постах ПАСЕ, вплоть до исключения из
Совета Европы).
Думаю, что у кого-то есть определенный интерес.
Я официально написал о бездействии наблюдателей
за выполнением обязательств каждой страной, и по
этому поводу должен быть проведен мониторинг
комитета наблюдателей. Кроме того, написал пред
седателю постоянной делегации ВР Украины в Пар
ламентской Ассамблее Совета Европы Попеску, но он
сам не удосужился мне ответить, а помощник изве
стил о том, что Попеску раздал всем членам и предсе
дателю постоянной делегации ВР Украины в Парла
ментской Ассамблее мое письмо для ознакомления.
Анатолий Раханский,
народный депутат Украины 2–4-го созыва,
почетный член Парламентской Ассамблеи Совета
Европы
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Український народ на Майданах повалив режим Януковича.
До влади в Україні прийшли політики, діяльність яких призвела до військових дій.
Окрім частин Збройних Сил України у військових діях беруть участь приватні військові формування
окремих олігархів.
Кримінальні озброєні угрупування з різних областей України, користуючись політичною ситуацією,
займаються мародерством і грабунками.
Українська земля полита кров’ю українців. У цій війні окрім солдатів уже гинуть люди похилого
віку, жінки і діти.
За кровопролиття відповідальна чинна влада, яка скористалася перемогою народу і встановлює свій
олігархічний режим, яка бачить у державі джерело збагачення, а в українському народі – рабів.
Дії чинної влади України призвели до втрати Криму. Політика чинної української влади призвела
до того, що єдиний народ був розірваний на частини, ненависть до інакомислення стала культом, а
зрада інтересів держави – нормою. Країною управляють лжепатріоти.
Економіка перебуває у системній кризі, яка наближається до точки неповернення.
Активне втручання іноземних держав у внутрішні справи України тільки ускладнює ситуацію.
Відповідно до Конституції України єдиним джерелом влади є народ, але чинна влада усунула його
від управління країною.
Чинна влада не може зупинити кровопролиття, а Україні та її народу потрібні мир та стабільна
економіка.
Ми не можемо підтримувати такі дії влади.
Ми перебуваємо в опозиції до таких дій влади.
Ми, народна опозиція, закликаємо відновити справедливість і повернути українському народу
владу, а Україні – майбутнє.
Український народ сам може врятувати Україну, зупинити кровопролиття і відновити мир.
Ми пропонуємо усім без виключення учасникам озброєного протистояння:
1. Припинити застосування зброї і зупинити кровопролиття.
2. Забезпечити переговори між учасниками бойових дій без представників вищої влади.
3. Забезпечити представництво народу України на міжнародних переговорах.
4. Забезпечити безпеку переговорів.
5. Перевести конфлікт у правове поле.
Пропонуємо створити Комітет примирення, який забезпечить припинення озброєного конфлікту.
Усім зацікавленим особам і організаціям пропонуємо увійти до складу Комітету примирення.
Контакти:
+38 (068) 717 80 51
narplatforma@maidanukraine.com.ua
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Мы скорбим о каждом погибшем украинце – кровь людская не водица! У каждого из них дети, семьи,
но уже никто не спрашивает, что происходит с ними. Они преследуют свои интересы. Порты, шахты,
наркотики, транзиты – вот за что сегодня идет война, и эта война не за справедливость! Если бы она была за
справедливость, то я был бы первый в их рядах.
Необходимо остановиться. Переговоры очень важны. Обращаюсь к ребятам на Востоке – задумайтесь,
остановитесь, мы можем договориться обо всем, но только при одном условии: если прекратим стрелять!

«Народ переміг навіть не на Майдані – перемога в головах»

Сергій Похилевич, м. Львів:
– Ми розуміємо, що сьогодні мир в Україні залежить, зокрема, і від нашої громадянської позиції. Кожен
з нас багато що пережив на Майдані. Ці патріоти прагнуть розповісти всім про свої роздуми та внести
пропозиції щодо сьогоднішнього стану в країні. Вони розуміють, що їхня позиція може не збігатись із
позицією влади, але для них це не привід відмовлятися від неї.
Я на Майдані з першого дня, з Михайлівської площі. Майдан стояв не за те, щоб одних поміняти на інших,
а щоб докорінно змінити принципи всієї системи. Щоб не було так, як раніше: хто б не прийшов до влади,
то він уже цар і Бог, а народ – як кріпаки. Змінити систему так, щоб народ мав прямі важелі впливу, сам
вирішував, хто, що і як має робити.
По завершенні бойових дій на Майдані спочатку було дуже важко, але все одно мир настане. Тому треба
думати про майбутнє, про мирне життя. А ті, хто при владі сьогодні, пройшли у свої крісла по наших спинах,
здобули їх нашою кров’ю. Таке враження, що вони просто використали нас, ми їм уже не потрібні. Ні Майдан,
ні активісти – ніхто. Тепер ми їм заважаємо. Але вони, напевно, не зважають на те, що ми змогли скинути
бандитську владу Януковича, і їм буде туди ж дорога. Народ переміг навіть не на Майдані – перемога в
головах. А через Майдан пройшли сотні тисяч людей. Якщо влада дозволить собі хоча б частково робити те,
що робила влада Януковича, то буде другий Майдан, і всі вони підуть услід за ним.

«Мы скорбим о каждом погибшем украинце – кровь людская не водица!»

Сергій Розумовський, командир внутрішнього миротворчого контингенту:
– Сегодня мы начинаем благое дело. Это дело называется МИРОТВОРЧЕСТВО. А у любого благого дела,
как ни странно, всегда появляется много врагов. Все усилия, которые мы прилагали до сих пор для того,
чтобы навести порядок в стране, вызывали какую-то непонятную, гнилую реакцию у тех людей, которые
никогда не видели, что такое война, и просто не понимают, к чему это все может привести. Им не нужна
свободная и сильная Украина.
Я рад находиться здесь, где находятся все наши побратимы, видеть полный зал людей, вынесших на своих
плечах все тяготы, людей, благодаря которым удалось свергнуть предыдущую власть. Чувствую их плечо и
горжусь этим. Уверен, что вместе мы сможем остановить кровопролитие и вернуть мир в Украину.
Все бандитские группировки будут разоружены и уничтожены. Уже проведена колоссальная работа с
более чем 60 командирами различных полевых объединений, формальных, неформальных, воинских частей
и различных групп, которые так или иначе вынуждены были взять в руки оружие. Столько амбиций и столько
обид… После того что произошло в в Одессе в Доме профсоюзов, очень трудно уговорить одесских военных,
одесских спецназовцев остановиться, успокоиться и прекратить искать виновных, ведь они были готовы
убивать каждого, кто ПО ИХ МНЕНИЮ виновен в этой трагедии.
Нам еще предстоит во многом разобраться. Два месяца прошло со дня гибели Небесной сотни – кто и
что знает сегодня о расследовании дел? Почему до сих пор не наказаны снайперы, не найдены заказчики?
Пока на этот вопрос ответа нет. И так по каждому случаю. Нас упрекали в бездействии – мол, какие вы
миротворцы, если ничего не делаете в этой стране. Но попробовал бы кто-нибудь собрать всех людей, ведь
любые переговоры лучше, чем стрельба. Лучше еще три месяца с ними говорить, только пусть никого больше
не убивают.

«Если власть не способна что-либо сделать, то мы должны сделать это сами»

Олександр Ржавський, представник Громадського руху «Майдан»:
– Вы видите, как сегодня развиваются события в стране, почему стоит сегодня Майдан? Почему сегодня
то в одной, то в другой точке нашей страны возникают проблемы и вооруженные конфликты? Наверное,
людям некомфортно. Кто сегодня не слышал о таких городах, как Славянск, Краматорск, Красный Лиман,
Артемовск? Конечно, они известны, но не очень широкому кругу людей. А сегодня о них узнал весь мир.
Здоровый человек не задумывается, где какой орган находится и как функционирует. А когда вдруг
начинается болезнь, то через некоторое время лучше любого доктора знает, что тот или иной орган собой
представляет и как его лечить. Так же точно и здесь. Самая большая беда – это война. Мы мирились с тем, что
власть нас обворовывает, мирились с коррупцией, с тем, что одни чиновники сменяют других, но наша жизнь
остается прежней. Мы молчали и терпели, потому что был аргумент, против которого ничего не скажешь: у
нас не было войны.
Сегодня этого аргумента, к сожалению, уже нет. Более того, мы видим, что действия сегодняшних
чиновников у власти привели к тому, что Крым потерян, гибнут люди, дети и мирные жители, вся страна
разделилась на большое количество непонятных группировок, которые воюют между собой, мародерствуют,
крадут людей. Сегодня иметь собственную армию своим долгом считает каждый – кандидаты в президенты,
олигархи, крупные компании… Дошло до того, что эта ситуация может превратиться в глобальный конфликт,
и не только на территории Украины. Вы можете представить полномасштабную гражданскую войну? 10-15
миллионов беженцев в Европу и Россию – это катастрофа и, естественно, путь к третьей мировой войне.
Какая идея нашего нынешнего собрания? Вчера был круглый стол с участием политиков и кандидатов в
президенты. Все говорили о мире, но что же они предлагали? Какие-то непонятные схемы – мол, давайте
встретимся и поговорим, разделим тех и отделим одно от другого… Один пиар, а конкретных предложений
не было.
В чем суть нашего предложения? Мы считаем, что если власть не способна что-либо сделать, то мы
должны сделать это сами. Если власть не может обеспечить мою безопасность, то я возьму автомат и
попытаюсь защитить себя и свою семью. Если власть не может создать условия, чтобы я жил и развивался,
то мне самому нужно думать, как это сделать. Если власть не способна восстановить мир, навести в стране
порядок и обеспечить безопасность своего народа (а это ее святая обязанность), то народ должен сделать
это сам.
Поэтому мы предлагаем всем, кто держит в руках оружие, причем независимо от того, на чьей стороне
(в официальных вооруженных силах, в милиции, спецвойсках) и кто хозяин – олигарх, кандидат в президенты
или какой другой командир, немедленно прекратить кровопролитие. Без дополнительных условий – мы не
говорим, что нужно освободить все помещения и сдать оружие, мы не будем никому одевать наручники. Только
одно: давайте встретимся и поговорим, подумаем, какие должны быть механизмы гарантий, как осуществить
все решения максимально быстро и эффективно. Если остановимся сегодня, то сохраним тысячи, десятки, сотни
жизней, потому что в конце концов нам придется сесть за стол переговоров о мире.
До тех пор пока солдат, милиционер или какой другой военный не нажмет на спусковой крючок, выстрела
не будет, даже если кто-то отдаст приказ стрелять. Поэтому мы обращаемся именно к тем, кто нажимает на
крючок, – может, лучше не выполнять чьи-то приказы? Ведь, чтобы не нарушить перемирие, которое, мы
считаем, должно наступить, нужно лишь одно: не стрелять!
Майдан в Киеве, Донецке, Харькове, Львове, Краматорске – это все один наш украинский Майдан. Мы
все стоим за нашу лучшую жизнь, а потому объединение площадей, объединение принципов крайне важно.
Нами подготовлено заявление, в котором предлагается прекратить стрелять друг в друга уже сегодня.
Переговорили и с командирами отрядов, и с полевыми командирами, и с руководителями неформальных
образований. Получив поддержку по всей Украине, собрали пресс-конференцию. Предлагаем создать
Комитет примирения – именно примирения, а не частичного временного перемирия. Примирить – это не
только прекратить стрельбу, но и обсудить все вопросы – вопросы языка, налогов, учредительного договора
нас, украинцев, с государством, вопросы изменения в Конституции, полномочий, которые должны быть у
народа.
Украина сегодня находится в центре внимания всего мира. Наша главная задача – сохранить себя, свои
семьи и обеспечить развитие нашим детям и нашей стране.
Олег Коломієць, сотник Комендантської сотні Майдану:
– Я хотів би хвилиною мовчання вшанувати пам’ять моїх загиблих братів і сестер… Під час однієї атаки,
я пам’ятаю, прибігали люди із штабу, питали, чиї накази я виконую. Відповів, що виконую накази штабу
національного спротиву. «А де штаб національного спротиву?» – питають. «Там, за барикадою, – кажу, – а ти
що тут робиш? Тут народ України, мої пацани, мої друзі!»
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воровать. Теперь, когда поднялся Майдан и сбросил их с пьедестала, они не оставили свою привычку,
а придумали новую ситуацию. Начали проплачивать целую армию наемников, уголовников,
беспредельщиков. По сути, это началось в 1991 году, когда уголовники и отморозки просочились в милицию.
Но жизнь любого человека дороже тех денег, за которые этих наемников покупают.
Если разобраться в сложившейся ситуации, то получается, что нас сталкивают лбами. Олигархам нужно
вернуть свои позиции хотя бы в Донецкой области, чтобы по-прежнему грабить заводы, контролировать
добычу угля. Они привыкли за копейки использовать людей, которым не хватает на элементарные вещи.
Мы должны подняться против одного-единственного врага – мафии беспредельщиков и уголовников.
Необходимо очистить общество от этих отморозков. Нет ни одного проекта экономического развития
страны, чтобы он был справедливым для всех, чтобы народ управлял страной. Поэтому давайте вместе
приложим усилия, найдем общий язык и будем корректировать наши направления.

«Ми перемогли, але стало ще гірше!»

Я не бачив там жодного депутата, то все було неправильно. Потім, коли почалась атака на Шовковичній,
наш доблесний беркутівець, який дуже вміє воювати, кидав просто так, посміхаючись, у нас газові гранати. І
я сказав: «Хлопці, краще вмерти людиною, ніж жити бидлом».
Тепер виходить, що ми перемогли, але стало ще гірше! Знов нам вішають лапшу на уши – мовляв,
потерпіть іще трошки… Та скільки ж може народ України терпіти? Давайте щось робити, щось міняти.
Я не кажу що на Сході вороги, – є там і сепаратисти, і злочинці. Але нас теж називали і сепаратистами,
і нацистами. Були у мене в загоні і з Донецька, і з Луганська хлопці, і в кожного була одна мрія: жити
нормально у нормальній країні, щоб були закони. Красти будуть, бо скрізь крадуть, але нехай щось і народу
залишають! Ми прагнемо змінити цю систему на краще.

«Мы должны подняться против одного-единственного врага – мафии беспредельщиков и
уголовников»

Максим Музика, лідер громадського руху «Народний нагляд»:
– Давайте вспомним, с чего это все началось, за что стояли и какие цели были. Мы хотели изменить страну,
олигархическую систему. И вот сегодня имеем то, что имеем. Сегодня представители Майдана общаются
с представителями антиМайдана и узнают, что цели одни и те же. Нас, по сути, сталкивают лбами те, кому
выгодна война, ведь война – это бизнес. Давайте признаем, что война выгодна кому угодно, но только не
нам. Поэтому нужно договариваться. Встречаться, вспоминать тех, кто погиб в Киеве, Одессе, Мариуполе,
Красноармейске, разбираться, думать, хотим ли мы жить вместе и как нам жить вместе. Мы готовы
встречаться и вести переговоры в любом формате.

«Буду робити все, щоб зупинити війну»

Іван Кокошко, 8-ма сотня, Афганська розвідка:
– Насильство породжує насильство, розвалює економіку та тягне державу в злидні. Буду робити все, щоб
зупинити війну і не доводити до людських жертв. Я, представник 8-ї сотні афганців, хочу сказати: вбита
громадянська людина чи солдат – це не просто одиниця. Це ціле покоління вбито, його діти, онуки, правнуки,
це майбутнє наше вбито разом з ним. Закликаю сісти за стіл переговорів і вирішити всі питання мирним
шляхом.
Валерій Дегтяр (skype із Одеси):
– Я кадровый офицер, еще советский, мне 47 лет. У меня есть друзья, семья, дети, я не собираюсь уезжать
из нашей страны. Считаю, что каждый взрослый адекватный человек, как с одним миропониманием, так и
с другим, должен сделать все, чтобы прекратить беспредел, который царит в нашей с вами общей стране.
Целые кланы на нашей с вами святой земле пытаются решить свои геополитические вопросы. Время пришло
остановиться, как говорят мои друзья-подводники здесь, в Одессе, – осмотреться в отсеках, штык в землю – и
подойти к своему врагу, понять, что он хочет, зачем так делает.
Давайте общаться, не стоит убивать друг друга в угоду тем барыгам, которые последние 20 лет управляли
страной. В нашей Конституции написано, что носителем власти есть народ. Мы народ, а значит, мы
носители власти. Давайте сделаем так, чтобы мы и наши дети жили комфортно. Не так, как нам предлагают
сегодняшние, вчерашние и позавчерашние горе-руководители. Та страна, которая досталась нам 20 лет
назад, была одной из самых развитых республик Советского Союза. А как живем мы теперь?
Как кадровый офицер, руководитель общественной организации «Союз военнослужащих – наше военное
дело» готов поддержать и словом, и делом все то, что я сегодня услышал: перемирие между взрослыми
адекватными людьми, взаимопонимание, выработка общей позиции, как нам с вами в нашей стране жить
дальше.
Руслан Щибря, ідеолог Комендантської сотні Майдану:
– По обе стороны мы все одинаковые. У всех одно горе и одинаковые проблемы. Что получилось:
олигархи, которые привыкли обкрадывать народ, лезли в карман каждого без исключения. Привыкли
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ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ
ЧИ
СИНЬО-ЖОВТИЙ?
В одній українській народній пісні є такі
слова: «Ясні зорі – тихі води», що дуже
точно віддзеркалюють світогляд давніх
індоєвропейців.
З етноісторіографічних джерел та розвідок
науковців відомо, що предки українців уявляли
світобудову за принципом діалектики дуалізму. За
віруванням наших давніх насельників-автохтонів,
світ був сотворений з двох стихій – вогню і води, що
простежується в купальських та різдвяних ритуалах.
На те, що в українців жовто-блакитна ієрархія,
вказує ретельно опрацьована картина І. Рєпіна
«Козаки пишуть листа турецькому султану», стрій
вояків «жовто-блакитників» отаманців-петлюрівців
і навіть сам прикметник «жовто-блакитний» (а не
«блакитно-жовтий»).
Ще в березні 1914 р., відзначаючи столітній
ювілей Т. Г. Шевченка, київське студентство вийшло
на демонстрацію під жовто-блакитними прапорами.
25 березня 1917 р. жовто-блакитні і малинові
прапори майоріли також на двадцятитисячній
маніфестації у Петрограді. Того ж року було піднято
жовто-блакитні прапори з окопів воюючих армій
Першої світової війни.
«У XVIII ст. жовто-блакитні барви домінували
навіть у побуті. Як свідчили сучасники, одяг
козаків цього часу мав національні кольори:
гайдамаки Ґонти були вдягнуті в жовті жупани і сині
шаровари під час повстання 1768 р.» («Українське
народознавство». Г. Лозко. С. 228. «Зодіак-Еко». К.,
1995.).
Те ж саме простежується в культурах інших
цивілізацій: в описі золотої Трисути (тризуба) та
блакитного вбрання царів Атлантиди («Тімей»
Платона), в урочистому вбранні татаро-монголів,
де синій колір символізував суспільство, а жовтий
був кольором ханської верхівки. Ось чому свою
колористичну семантику було перенесено на
побутування русичів, яких називали «хохолами»
(тобто «синьо-жовтими»). Завважимо, що і в
китайців жовтий колір вважався священним
привілеєм імператорської сім’ї («Словник символів
культури України». «Міленіум». К., 2002. С. 124).
Та й одяг сучасних індійців штату Пенджаб має
ті самі кольори – жовтий тюрбан і сині штани, що
підтверджує достеменність історичних та культурних
зв’язків європейців Північного Причорномор’я з
індійцями. Задля аргументованості знову посилаюся
цитуванням до найавторитетнішого українського
індолога С. Наливайка («Таємниці розкриває
санскрит». «Просвіта». К., 2001. С. 157). «Асури
(деви й асури – дві половинки всесвіту, своєрідна
єдність протилежностей) протиставляються девам,
молодшим богам, як темне – світлому, ніч – дневі,
Місяць – Сонцеві, жінка – чоловікові, ліве – правому,
криве – прямому, вода – вогневі тощо. Саме цю
ідею закладено у нашому синьо-жовтому прапорі».
Єдине, що не зазначив автор, – причини порушення
послідовності переліку кольорів прапора, їхня
невідповідність природному своєму розташуванню.
Бо, виявляється, тут уже вхід у сферу політики,

ідеології. Отже, культури різних народів (хоча й не
всі) східної цивілізації скористалися природним
єством і своїм розумінням не порушили закони…
До речі, щодо законів. Згадаймо також художньокомпозиційні закони образотворчого мистецтва,
де каноном встановлено розташування в площині
формату тонально світлого верхнього (жовтого) і
темного нижнього (синього). Про це знає кожний
студент-першокурсник будь-якого художнього
освітнього закладу, З цих же міркувань розглянемо
також відомий знак китайського віровчення дао,
верхня половина якого (янь) світла, а нижня (інь) –
темна.
Звернімося до Братка-Кутинського: «Половинки
кола знаку дао – це янь та інь, тобто чоловіче й
жіноче начала, або астральний вогонь і астральна
вода – жовтий і блакитний кольори».
Додам, за принципами китайської традиції феншуй жовтий колір репрезентує духовну, синій –
матеріальну сутність буття. Що є природним, то є
істинним.
Прикладів жовто-блакитного поєднання
можна навести значно більше, але й наведеного
достатньо для того, щоб зробити висновок: жовтий
як уособлення вогняної субстанції домінує над
блакитною (водяною), бо Сонце – наш породжувач –
горішня стихія. Згадаймо «Слово о полку Ігоревім»,
«Велесову книгу», де русичі – «дажбожі онуки»,
«сонячні діти». Недарма крізь віки дійшло
до нас уявлення про наших предків як про
вогнепоклонників-«огнищан», чиї оберегово-захисні
засоби проявлялися в образах передусім солярних.
Хоча і вода теж була обожнювана (Богиня Дана,
Мокош), населена духами, наповнювала собою
міти, легенди, перекази, казки, прислів’я. «Як
плодюча та родюча стихія, вода обожнювалася. За
космогонічними поглядами давніх слов’ян, вода,
поєднавшись із первісною матерією чоловічої
статі, утворила струмки, ріки, озера, загалом усе на
Землі… За даними митрополита Іларіона, вода –
символ розмноження й парування... Шлюби слов’ян
часто бралися над водою. І взагалі парування
відбувалося при воді…» (Словник символів культури
України. «Міленіум». К., 2002. С. 49). Вода була
однією з полярних частин життєтворчої сили,
утворюючої життя.
Така наша історична вдача, що ми як народ
підпорядковані найперше вогняній субстанції,
нехай це не виглядає в сучасний спрагматизований
час метафізичною, ідеалістичною забаганкою
якихось романтиків. Такий історичний факт нашої
культури.
Щодо блакитного. Згідно з твердженнями
академіка історії М. Чмихова, «у протонеоліті
в Південному і Північному Причорномор’ї
сформувалися індоєвропейці, на південь та схід від
них – семіти», що «розвивалися найпрогресивніше
та синхронно». («Давня культура». М.О. Чмихов.
К., Либідь, 1994. С. 167). Із тим твердженням,
напевно, і в семітів мала би бути якась символічна
домінанта. Так, вона є і досі існує з намаганням
свого поширення. Це водяна субстанція, яка в

пісках та скелях Аравії (Палестини, Іудеї, Ізраїлю)
не лише символ, а й символ життя. А жовтий колір
асоціюється зі смертю – сонце нещадно випікає.
Невипадково колір прапора Ізраїля – блакитна (?)
зірка Давида, а верхня і нижня горизонтальні смуги
вказують на всебічно-просторову присутність…
«води», як би кабалістично цю композицію
ізраїльтяни не потрактовували.
Недарма в Радянській Україні прапор виглядав
лазурово-червоним. Чия ідеологія цього прапора,
хто виконавці впровадження теорії комунізму,
пояснень не потребує. Блакитний колір домінує вже
і в символіці Євросоюзу разом із зірками Соломона,
що наводить на певні дисидентські, табуйовані
роздуми відносно сутності мети Європейської
спільноти. Недарма в радянському КДБ латентні
масонські прояви були означені як «вода». До того
ж семантика російського слова «жид(-)кость» має
своє неприховане самопояснення. Котре, як нам
видається, асоціативно простежується і в назві
однієї з партій Ізраїлю – «Авода».
У цьому ж контексті цікавим є порівняльний
аналіз слів «злива» – «зліва», де значення «сильної
води» та лівої орієнтації (політичної) стикуються
і фонетично, і семантично. До того ж відомі слова
«згинуть наші воріженьки, як роса на сонці…» або
Шевченкове прохання «не хреститися, бо все піде
у воду» сприймаються у цьому контексті з надто
конкретною своєю суттю і невипадкові як лише
вдала метафора.
Отже, розвиваючи висновки М. Чмихова, треба
визнати антиподний характер, протилежність
етнокультурної звичаєвості арійців-семітів. До цього
призводять численні спостереження дослідників,
що вимагає детальнішого викладу їхньої суті з
необхідними додатками, але з іншої нагоди. А
в нас постає запитання, яким чином відбулося
«перевертання» колористичної моделі арійського,
праслав’янського світу в символі Української
держави? Яким чином перший жовто-блакитний
прапор УНР, утверджений М. Грушевським,
утвердився в аномальному своєму синьо-жовтому,
дотеперішньому вигляді?
Все просто. Після відомого першого з’їзду
сіоністів у 1896 р. в м. Базелі, де була проголошена
доктрина давньозавітної мети талмудичного
юдейства – захоплення світу, почалася її реалізація.
В Україні вона проявилася все в тому ж 1918 р.,
коли на першому з’їзді хліборобів масон-гетьман
П. Скоропадський (напевно не без підказки
хохмачів-мудреців з його оточення) «подарував»
селянам-депутатам синьо-жовтий прапор.
Мовляв, дивіться: нагорі – синій (небо), внизу –
жовтий (хліб)! Жуємо й досі. Лишились кольори,
але в іншому значенні. Відбулася профанація,
дискредитація, матеріалізація ідеалістичного,
світоуявного, врешті, сакрального значення до рівня
легенево-шлункової залежності, тобто лише до
рівня фізичного існування біологічної істоти.
Але не тільки це. Відбулася державна констатація
факту утвердження, вивищення водяної (семітської)
домінанти і в сучасній Україні. Навіть якщо
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подивитись на етнічне представництво парламенту
України, то інформаційний простір окупований
«хазяями» неукраїнського походження, яке на
законодавчому рівні дає змогу це утаємничувати
(для чого і скасували в паспортах графу
«національність»), якщо простежити фінансову,
корпоративно-банківську антропологію, захоплення
інформаційного поля, то можна справді словами
Тараса Григоровича ствердити нашу присутність «на
нашій, не своїй землі». З прапором над головами
все те стверджуючим.
Емоційно можна з тим усім не погоджуватись, але
історичну правду, як би не намагалися, скривдити
не вдасться. Суть полягає в тому, хто на якому боці.
Проблема й у тім, що принцип «перевертання»
стосується не лише кольорів прапора, а й
поширюється у своєму трактуванні на архетипні
образи («колективне несвідоме» за Юнгом), знаки,
уявлення, звичаї, присутні також в лінгво-обшарі,
виходять на фольклор, міфологеми.
Патріотичні сили вже розуміють одержавлену
колористичну провокацію, і не випадково
символікою Української консервативної партії,
Блоку Ю. Кармазіна, «Звичаєвої козацької громади»,
«Шевченкового Братства», рідновірських громад
України відновлена автентична, праведна жовтоблакитна ієрархічна порядковість. У них «сонцеправда» ожила. Рух за повернення рідного у всьому
просторі культури набирає прихильників, і, отже,
свято «Дня прапора» у перевернутому зло-діячами
вигляді не буде викликати одностайної підтримки,
а, лише дезгармонізуючи суспільні стосунки,
набиратиме хворобливих негативізмів.
Спиратись на історичний факт підняття синьожовтого прапора над Київрадою як акт стихійного
волевиявлення варто з національно-історичним
достеменним його розумінням, подальшим
напруженням цієї волі – поширенням правди про
філософсько-сакральне, бінарне значення кольорів
їх поєднання, а також набуття критичної маси
поінформованості суспільства та готовності його
волі вже в поверненні до справедливості.
«Світом правлять не слова та закони, а знаки та
символи», – так стверджував Конфуцій. Вважаємо,
що Україна як могутня, самодостатня держава
розквітне лише з реабілітацією, поверненням,
узаконенням та освяченням усенародним ритуалом
своїх прадавніх, правдивих, рідних символів!
Таке ірраціональне твердження, бо «В своїй хаті
своя правда, і сила, і воля». І символи – додам до
формули буття України, виведеної нашим духовним
батьком Т. Шевченком.
Тож треба визнати, що за тисячолітню тяглість
своєї історії відбулося стирання з нашої пам’яті
автентичних, природних світоуявлень. Але, як писав
ще один український геній І. Франко, «пам’ятайте,
мої други, ширіть скрізь і все Правду і ніщо більше
як Правду. Бо хоча Правда зразу усім гірка, так все
таки згодом вона скрізь бере верх й стає солодкою
спасителькою людства» («Сотворення світу».
Вінніпег. Ман. Коштом Івана Сірка. 1918р.).
Валерій Красицький

