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ЧИТАЙТЕ 
у цьому 
номері:

У

«Свобода» зустріла Януковича  
сатиричною виставою

Янукович «Свободу» – загонами «Беркуту» Тернопільська міська рада 
заборонила вивішувати 
у своєму місті червоні 
прапори. 

Стор. 2

Олег ПАНЬКЕВИЧ особисто 
вручив Януковичу листа 
з вимогами, які президент 
досі ігнорував.

Стор. 3

Запроторили за ґрати першу 
дівчину-політв’язня.

Стор. 3

Хочеш бути повноправним 
громадянином – вчися 
державною мовою! – 
вважають литовські 
законотворці.

Стор. 4

Комуністів, які збирали 
гроші на пам’ятник Сталіну, – 
закидали яйцями.

Стор. 6

Кандидат на виборах 
у волинських Локачах – наш 
давній побратим Валерій 
ЧЕРНЯКОВ.

Стор. 8

 АНОНС

На «прямій лінії» – 
Олег ПАНЬКЕВИЧ

27 квітня з 11 до 12 години 
Шановні читачі! Одразу після 
Великодня часопис ВО «Сво-
бода» запроваджує ПРЯМІ 
ЛІНІЇ, аби надати Вам можли-
вість безпосередньо поспіл-
куватися з нашими гостями. 
Першим на Ваші запитання 
відповідатиме Голова Львів-
ської обласної ради націона-
ліст Олег ПАНЬКЕВИЧ. Якщо 
Вас цікавить робота депутатів 
Львівської облради, або ж Ви 
маєте інші актуальні запи-
тання до свободівця Олега 

Панькевича – телефонуйте 27 квітня, в середу, з 11 
до 12 години за нашим номером телефону: 0 800 502 
931. Дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. 

11 квітня зранку понад три 
сотні свободівців прийшли з 
акцією протесту до приміщення 
Палацу залізничників у Львові 
– тут відбувалося засідання 
Регіонального комітету з 
економічних реформ під 
головуванням Януковича. 
Швидко з’ясувалося, 
що підступи до палацу 
перегородила міліція, тож 
акція розпочалася зі сторони 
вул. Героїв УПА під пильною 
“охороною” посиленого наряду.

ЧАСНИКИ МИРНОГО ПІКЕ-
ТУВАННЯ розгорнули пла-
кати і почали скандувати 

гасла: “Українців не злякати!”, “Укра-
їна – понад усе!”, “Ні – політичним 
репресіям!”, “Геть прогнилий олігар-
хічний режим!”, “Ні – продажу укра-
їнської землі!” Самодіяльні актори 
вже приготувалися розпочати сатиричну виставу, коли 
здалеку на вулиці, мовби з-під землі, вигулькнула сіра 
шеренга «беркутівців» у повному бойовому спорядженні 
– в шоломах і з кийками.  Підійшовши впритул до пікету-
вальників, беркутівці мовчки оточили їх в кільце, щільно 
схопили одне одного під лікті і крок в крок посунули на 
людей – почали їх тиснути.  Не зважали навіть на депутатів 
Львівської обласної та міської рад, які демонстрували свої 
посвідчення.  Пікетувальники почати інстинктивно опира-
тися натиску. Зчинилися тіснява, штурханина і крик. Кілька 
десятків свободівців з партійними прапорами прорвалися 
по той бік кордону – майже коло Палацу, де відбувалася 
нарада з Януковичем.
Однак там на сміливців також чекала міліція. Свободівцям  

спершу намагалися скрутити руки і посадити до машини, 
але згодом відпустили – надто багато довкола було теле-
камер та журналістів. Дісталося депутатові Самбірської 
районної ради – свободівцю Володимиру КОВАЛЮ, 
якому розбили ніс.
Попри все, учасники пікету показали вуличну виставу 

під назвою “Остання сорочка”.  Головними героями дійства 
були двоє гуцулів (що начебто зійшли з рекламних щитів 
Януковича), яким Віктор Федорович під час передвибор-
чого візиту обіцяє золоті гори, каже, що “почує кожного”, 
а потім приходить разом із “бандою” – Азаровим, Тігіпком, 
Табачником – і забирає усе, навіть останню сорочку…  

Про лист, який вручив Януковичу голова Львівської 
обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ – читайте на 3 сторінці. 

12 квітня у штаб-квартирі Національного 
фронту Франції у місті Нантер (передмістя 
Парижа) відбулася зустріч Голови ВО «Свобода» 
Олега ТЯГНИБОКА з головою Національного 
фронту Франції Марін Лє Пен – донькою 
засновника та багатолітнього лідера партії 
французьких націоналістів Жана-Марі Лє Пена. 
Як відомо, Марін Лє Пен є реальним претендентом на 

пост Президента Франції. Її підтримка серед виборців 
– 23% – вже сьогодні випереджає рейтинг чинного 
Президента Ніколя Саркозі. 
Олег Тягнибок і Марін Лє Пен обмінялися думками 

щодо перспектив співробітництва ВО «Свобода» та 
Національного фронту Франції у рамках чинного 
Протоколу про співробітництво. Голови політичних сил 
також обговорили позиції націоналістів щодо конфліктів 
в арабському світі та небезпек, до яких можуть 
призвести останні події у Північній Африці. Йшлося, 
зокрема, про стрімке зростання нелегальної імміграції 
на європейський континент. Наостанок Олег Тягнибок 
запросив Марін Лє Пен відвідати Україну.

Про IV Націоналістичний конгрес Франції 
читайте на стор. 3.

Паризькі зустрічі націоналістів
Олег ТЯГНИБОК запрошує Марін Лє Пен відвідати Україну

 Олег Тягнибок 
та Марін Лє Пен.
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червоних прапорів 
не буде!

«Свободівська» міська 
рада – заборонила 

Тернопільська міська рада заборонила 
розміщення радянської символіки на 
державних установах і комунальних під-
приємствах міста. Таке рішення ухвалили 
8 квітня на сесії Тернопільської міської 
ради. “Українці мають відзначати свята 
без символіки неіснуючої країни. Вша-
новувати пам’ять загиблих, класти квіти 
до пам’ятників можна з українськими 
прапорами, а не з червоними прапорами 
імперії, яка призвела до загибелі міль-
йонів українців”, – сказав, коментуючи 
це рішення, міський голова свободівець 
Сергій НАДАЛ (на фото). Нагадаємо, 
аналогічні рішення ухвалили у Львові 
та Івано-Франківську. А під час приїзду 
Януковича до Львова голова Львівської 
облради Олег Панькевич особисто пере-
дав президентові вимогу сесії не вивішу-
вати по Україні червоних прапорів. 

 Якщо це станеться

«Селяни та фермери стануть злидарями»
Свободівці – голови обласних рад – проти продажу землі
Свободівці - голови обласних 
рад - скерують звернення до 
президента України та Ради 
регіонів із вимогою не допус-
тити скасування мораторію 
на продаж землі сільськогос-
подарського призначення. 
Про це 7 квітня на брифінгу 
за підсумками засідання Ради 
регіонів заявили свободівці 
- голова Івано-Франківської 
обласної ради Олександр СИЧ, 
голова Тернопільської обласної 
ради Олексій КАЙДА та голова 
Львівської обласної ради Олег 
ПАНЬКЕВИЧ (на фото).
Олег Панькевич наголосив, що 

аграрне реформування із самого 
початку здійснювали з єдиною 
метою – остаточно позбавити укра-
їнців прав на свою землю. Тому 
свободівці від імені сесій обласних 
рад звертатимуться до централь-
ної влади із вимогою не допустити 
скасування мораторію на продаж 
землі сільськогосподарського при-
значення. 
Олександр Сич зазначив: «Навіть 

якби було організовано ідеальну 
земельну реформу чи приватизацію 
землі, постає інше запитання: хто 
сьогодні з українців може купити 
землю? Хіба що сусід сусідові може 
відступити сотку-дві. Основний 

масив землі візьмуть не українці. 
Селяни ж та фермери стануть зли-
дарями».

«Зараз готують до продажу 
останнє, що залишилося в україн-
ців – землю. Люди, які працюють 
на землі, чітко розуміють, що коли 
буде дозволено продаж землі, вони 
залишаться без того єдиного стра-
тегічного ресурсу, який ще лиша-
ється в країні», – підсумував Олексій 
Кайда.

А ТИМ ЧАСОМ. Закарпатська 
земля буде дешевша, аніж 
африканська?
За підрахунками експертів німецько-

українського аграрного діалогу, після 
запровадження ринкових умов Україна 
опиниться серед країн із найдешевшою 
землею. Вартість гектара землі у Закар-
патській області, прогнозують експерти, 
буде нижчою за вартість сільськогоспо-
дарських угідь у східній Гані, повідомляє 
«Zaxid.net».

 Як дійшло до діла –
залишилися самі 
свободівці

Націоналісти 
посадили 
гектар 

соснового лісу
5 квітня депутат-свободівець 
Олександр ПОЛІЩУК, який 
очолює постійну депутатську 
комісію Боярської міської 
ради (Київщина) з питань 
соціального захисту насе-
лення, екології та охорони 
довкілля, організував заса-
дження нової ділянки лісу 
під Бояркою.
Саме Олександр Поліщук 

запропонував депутатам Бояр-
ської міської взяти участь у Все-
українській акції “Майбутнє лісу в 
твоїх руках”, яку щорічно органі-
зовує Державне агентство лісо-
вих ресурсів України. Нагадаємо, 
що Олександр – фаховий лісів-
ник, кандидат сільськогосподар-
ських наук, він як ніхто розуміє 
роль лісів у збереженні здорового 
довкілля.
На заклик Олександра Полі-

щука відгукнулися всього 14 із 
44 депутатів міськради, а також 
боярчанин-свободівець Воло-
димир Загоруйко. Націоналісти 
посадили понад гектар соснового 
лісу, а це близько 8 тисяч сіянців. 
“Зменшення площі лісів є великою 
небезпекою як для України, так і 
для всього людства, – говорить 
Олександр Поліщук, – але пред-
ставникам провладних партій не 
до екології. Тому ми, депутати-
свободівці, плануємо ініціювати 
на черговій сесії Боярської місь-
кради обговорення “Плану захо-
дів щодо відзначення в 2011 році 
у м. Боярка “Міжнародного року 
лісів”, подамо і проект відповід-
ного рішення».

Львівська ОДА 
хоче за півціни 

скупити 
у людей землі 
під Євро-2012
А відповідальність 

за грабунок – 
перекласти 
на депутатів

Львівська облдержадміні-
страція намагається чужими 
руками змусити людей від-
дати земельні ділянки для 
будівництва транспортної 
розв’язки для стадіону до 
Євро-2012 за заниженою 
ціною. На сесію адміністра-
ція винесла питання, яке 
обласна рада не повинна 
погоджувати, бо йдеться 
про використання коштів з 
держбюджету. 

– Ділянки, які потрібні для 
спорудження об’єктів під Євро-
2012, викуповують відповідно 
до розпорядження Кабінету 
Міністрів – коштом державного 
бюджету. І обласна рада не 
повинна погоджувати викорис-
тання цих коштів, – зазначає 
голова фракції ВО “Свобода” 
Ірина СЕХ. 
Ірина Сех запропонувала 

звернутися до Кабінету Міністрів 
України з вимогою збільшити ціну 
земельних ділянок, які мають 
викупити для підготовки до 
Євро-2012, однак на це рішення 
забракло голосів. За інформа-
цією депутатів, доки сесія роз-
глядала питання, частина коштів 
на викуп ділянок вже надійшла 
на рахунок Держскарбниці у 
Львівській області. І 600 тисяч 
гривень із цих коштів переказали 
власникам викупленої землі.

 Прозорість влади

Генеральний план Івано-Франківська 
зможе прочитати кожний…

5 квітня в Івано-Франківську 
відбулися громадські слухання на 
тему “Чи потрібний громадянам 
вільний доступ до генеральних 
планів міст?” Співорганізаторами 
були представники депутатського 
корпусу від “Свободи”. Під час 
зустрічі голова Східноукраїнського 
центру громадських ініціатив 
Володимир Щербаченко 
презентував результати дворічної 
роботи очолюваної ним організації. 
Зокрема, за цей час доступність гене-

ральних планів для звичайних грома-
дян було перевірено в 196 містах. Щодо 
Прикарпаття, то лише Калуш надав 
копії генплану. В Івано-Франківську і 
в Яремчі ці документи засекречено, у 
Коломиї взагалі не отримано жодної від-
повіді з цього приводу. Схожа ситуація і 
в інших містах України. Слід наголосити, 

що право на вільний доступ до генпланів 
для громадян передбачено українським 
законодавством. Попри це, практично 
всі ці документи перебувають під грифом 
“таємно”. 

“Івано-Франківськ мусить стати одним 
із перших міст, де громадяни отримають 
доступ до генерального плану забудови, – 
вважає секретар Івано-Франківської 
міської ради свободівець Руслан 
МАРЦІНКІВ. – Генплан міста має бути 
публічним, і наша політична сила підтри-
мує максимальну відкритість влади перед 
громадою. Містяни мають право знати, 
яку забудову планують в їхніх мікрорайо-
нах. У зв’язку із цим, у проекті бюджету 
розвитку на 2011 рік буде закладено 
кошти на корегування генплану Івано-
Франківська. Це буде новий генеральний 
план і він стане доступний для людей”, – 
запевнив свободівець.

 Фотофакт
12 квітня Київ-
ська “Свобода” та 
депутати-свободівці 
Київської облради 
провели біля Адміні-
страції Президента 
з нагоди візиту 
до Києва прем’єр-
міністра Росії Путіна 
та до Дня космонав-
тики театралізовану 
акцію “Космічні 
гастролі кремлів-
ського гебіста”. 
Боронили Адміні-
страцію Януковича 
від сотні свободівців 
удесятеро більше 
спецназівців, які 
чатували у великих 
автобусах…



АКОЖ Олег Тягнибок 
зазначив: “Сьогодні 
для всіх стало очевид-

ним, що у президента немає ні 

3ВАЖЛИВО 14 - 20 квітня 2011 р.

Т

 З перших уст

Олег ТЯГНИБОК: «Послання Януковича – 
це визнання власного безсилля»

чіткої стратегії дій, ні політич-
ної волі до їх здійснення. Він 
продемонстрував абсолютну 
відсутність розуміння того, що 

таке національні інтереси, та 
небажання їх захищати. 
У своєму посланні Янукович 

сором’язливо визнав, що за 
минулий рік вдалося виконати 
лише близько третини задумів 
влади. Але для України навіть 
ця третина обернулася міжна-
родним приниженням, тоталь-
ною зрадою національних 
інтересів, передкоматозним 
станом економіки, свавіллям 
чиновників та шаленим зубо-
жінням народу.
Концентрація усієї повноти 

влади в одних руках: конт-
роль за парламентом, судами, 
силовими структурами, пере-
важною більшістю місцевих 

Цьогорічне послання Президента України, яке Віктор 
Янукович виголосив у Верховній Раді 7 квітня, свід-
чить про повну неспроможність чинної влади керу-
вати державою, порядкувати в економіці, захищати 
національні інтереси, забезпечувати гідне соціально-
економічне становище народу. За хаотичним набором 
загальних фраз, банальних гасел, суперечливих тез 
– проглядається абсолютна відірваність від реалій 
та безсилля президента і його партії зробити в країні 
лад. Очевидно, що режим Януковича не має жодної 
стратегії. Є лише цинічний “бізнес-план” брутального 
грабунку України. Про це заявив лідер Всеукраїнського 
об’єднання “Свобода” Олег ТЯГНИБОК, коментуючи 
послання Януковича Верховній Раді.

рад – спрямовані лише на 
особисте збагачення можно-
владців. У першу чергу – на 
покращення життя одного 
з кримінально-олігархічних 
кланів України.
Очевидно, президент Укра-

їни не розуміє, що робити далі 
з державою, з її економікою, як 
досягнути притомних показ-
ників соціально-економічного 
розвитку, а, головне, уник-
нути соціального вибуху, 
тому намагається відвернути 
увагу суспільства від власної 
немочі гучними піар-акціями 
із застосуванням силових 
структур, допитів, обшуків, 
затримань.

Єдиний план, який прогля-
дається у діях влади – той, 
що спрямовано на остаточний 
грабунок ресурсів країни. Най-
більш ласим шматком, на який 
поклав око режим Януковича, 
є українська земля. Саме тому 
президент форсує запро-
вадження торгівлі землею, 
плануючи запровадити ринок 
землі вже з наступного року 
і навіть допустити до нього 
іноземців. Це пряма загроза 
націо нальній безпеці України 
і, по суті, оголошення війни 
українській нації.
На загал, послання прези-

дента – це мантри з минулого, 
звідки й походить вся владна 
псевдоеліта. Воно, можливо, 
дієве для її самозаспокоєння, 
але для українців – абсолютно 
нікчемне. Бо після першого 
року правління Януковича для 
всіх очевидно, що “король 
голий”.

 Репресії тривають 

Запроторили за ґрати першу дівчину-політв’язня
11 квітня Апеляційний суд 
Києва мав обрати міру запо-
біжного заходу для Ганни 
Сінькової – активістки протест-
ного руху, члена Національ-
ної спілки театральних діячів 
України. Студентку звинува-
чують у смаженні яєчні на 
Вічному вогні. Проте до суду 
Ганну навіть не привезли, а суд 
менш як за хвилину ухвалив 
вирок – двадцятирічну дівчину 
залишили у Лук’янівському 
СІЗО на два місяці. 

На підтримку першої дівчини-політв’язня 
біля будівлі апеляційного суду відбувся 
пікет. Свободівці скандували гасла “Геть 
мєнтовський бєспрєдєл!”, “Свободу Ганні 
Сіньковій!”, “Свободу політв’язням!”.
Адвокат Ганни Сінькової подав клопотання 

про зміну запобіжного заходу на поруки 
народних депутатів та депутатів Київської 
облради Андрія ІЛЛЄНКА, Андрія МОХ-
НИКА, Святослава ХАНЕНКА. Також 
адвокат надав судові позитивні характерис-
тики від Спілки театральних діячів України, 
Товариства “Меморіал” імені Василя Стуса, 
депутата 5-ти скликань Леся Танюка. Проте 

апеляційний суд залишив Ганну Сінькову у 
СІЗО. Ба більше, судді заявили, що клопо-
тання від Андрія Іллєнка і нардепа Андрія 
Павловського недійсні, бо не завірені нота-
ріально – незважаючи на їхню особисту 
присутність. Молода прокурорша заявила, 
що Ганна нібито ухилялася від слідства, 
хоча повістки із вимогою з’явитися до слід-
чих їй не приходили. Не репліку матері 
Ганни пані Тетяни, що Ганна вільно ходила 
містом і нею ніхто з правоохоронних органів 
не цікавився, прокурор не відповіла. Вона 
навіть не відреагувала на прохання пред-
ставитися, а ховала своє обличчя під нагро-
мадженням волосся.
Так званий “суд” ухвалив закинути за 

ґрати двадцятирічну дівчину-патріотку під 
просто-таки сміхотворним приводом.

 Лист президентові

Голова Львівської облради 
вимагає від Януковича 
забезпечити виплату 
людям зарплати

У Львові голова Львівської 
обласної ради свободівець 
Олег ПАНЬКЕВИЧ вручив 
Януковичу листа з вимогами, 
які президент досі ігнорував. 
У листі Олег Панькевич, 

зокрема, вказує на те, що внаслі-
док проведеної урядом бюджет-
ної реформи левова частина 
фінансового ресурсу опинилася 
на центральному рівні, тому міс-
цевим бюджетам бракує коштів 
на виплату заробітної плати пра-
цівникам лікарень, шкіл, дитя-
чих садків, будинків культури, 
на оплату соціально захищених 
видатків – загалом по області 
не вистачає понад 130 млн. грн. 
Що так звана “оптимізація”, яку 
активно пропагує виконавча 
влада, насправді означає необ-
ґрунтоване скорочення мережі 
закладів соціально-культурної 
сфери та звільнення або пере-
ведення на неповну зайнятість 
працівників бюджетних уста-
нов. «Незрозумілою не лише 
для мешканців Львівщини, але 
й, мабуть, для усіх українців є 
ситуація, коли зменшується дер-
жавне фінансування соціально-
культурної сфери, а при цьому 
зростають видатки на утримання 
центральних органів влади, про-
куратури та органів внутрішніх 
справ», – сказано у листі. 

Олег Панькевич говорить про 
те, що аби забезпечити місцеві 
бюджети області коштами для 
виплати заробітної плати пра-
цівникам бюджетних установ, 
оплати спожитих енергоносіїв 
та інших соціально захищених 
видатків, необхідно у 2011 році 
виділити Львівщині додаткову 
дотацію з держбюджету у сумі 
188,1 млн. грн.
У своєму листі свободівець 

нагадує Януковичу й про інші 
важливі питання. Зокрема про 
досі не вирішену проблему Гри-
бовицького сміттєзвалища, про 
те, що Львівська обласна рада 
вимагає звільнити голову Дер-
жавної митної служби України 
Ігоря Калєтніка, оскільки він 
щонайменше не справляється зі 
своїми посадовими обов’язками. 
Пише Олег ПАНЬКЕВИЧ про 
проблему терору і політичних 
репресій, про вбивчі для освіти 
реформи міністра освіти Табач-
ника, про проблеми збереження 
історико-культурної спадщини 
Львівщини, інші важливі питання 
соціального, економічного та 
політичного характеру, які є не 
лише у Львівській області, а й в 
усіх регіонах України.

З повним текстом листа можна 
ознайомитися на сайті 

http://www .oblrada.l viv.ua/nov yny.php.

Паризькі зустрічі націоналістів 
Лідер  Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 

на Націоналістичному конгресі Франції
Перебуваючи у Франції на 
запрошення європейських 
націоналістів, Олег Тягнибок 
також взяв участь у роботі IV 
Націоналістичного конгресу Франції, 
що відбувся у Вільпрьо  – передмісті 
Парижа.
У роботі Конгресу взяли участь пред-

ставники основних французьких націо-
налістичних партій, зокрема Французької 
партії та Національного фронту Франції. 
Організувала захід молода націоналістична 
політична сила «Відновлена Франція», яку 
очолює Тібо де Шассе. Серед закордонних 
гостей Конгресу були націоналісти з Іспанії, 
Великої Британії, Італії та України. Усього 
в конгресі взяли участь біля п’ятисот деле-
гатів.
Учасники заходу, зокрема, обговорили 

нові виклики європейській цивілізації, 
зумовлені подіями в арабському світі, та 
зростання навали нелегальної імміграції до 
європейських країн.
Виступаючи, Олег Тягнибок сказав: 
“Світова економічна криза призвела 

до краху лібералізму. Водночас вона 
стала поштовхом до повернення в Європу 
потреби в національній самоідентифікації, 
розвитку всього національного.
Із крахом культу лібералізму суспільство 

виявило, що його базові цінності – непри-
датні. Саркозі, Меркель, Девід Кемерон 
– публічно зізналися у крахові політики 
мультикультуралізму. На очах втратили 
свій авторитет і впливовість міжнародні 
інституції: Європарламент, Рада Європи та 
інші.
Під удар потрапили економіка провід-

них європейських країн. Вочевидь, через 
засилля нелегальної міграції не вдасться 

втримати ні рівень виробництва, ні техно-
логічної першості.
Ідея інтеграції мігрантів у традиційне 

європейське суспільство зазнала краху – 
через економічний паразитизм мігрантів 
та їхню відмову шанувати традиційні цін-
ності.
Європейські нації потребують серйоз-

них зусиль для відповіді на виклики, які 
постали перед ними.
Націоналізм, чудові умови для розвитку 

якого сьогодні склалися, є, очевидно, чи 
не єдиним рецептом виходу із глобальної 
не лише економічної, але й духовної кризи. 
Це серйозна відповідальність, але водно-
час – великий шанс для відродження. Цим 
шансом треба скористатися.
Успіхи “Свободи” на місцевих виборах 

є лише підтвердженням пан’європейської 
тенденції»
Олег Тягнибок також зазначив, що, на 

його думку, націоналізм ХХІ століття має 
визначатися такими рисами: 

- пряме народовладдя, а не псевдоде-
мократія;

- народна економіка, а не олігархічний 
капіталізм;

- солідарність, а не егоізм;
- ідентичність, а не космополітизм;
- правда, а не «політкоректність» і псев-

дотолерантність;
- незалежні ЗМІ, а не цензуровані транс-

національними власниками засоби масової 
маніпуляції.
Повідомлення Олега Тягнибока, що на 

останніх місцевих виборах Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода» здобуло більше 
двох з половиною тисяч депутатських 
мандатів, учасники конгресу зустріли 
оплесками.
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А ТИМ ЧАСОМ...

“Я не збираюся звертатися до депутатів Львів-
ської місцевої обласної ради, але я хочу, щоб 
Кабінет Міністрів України зобов’язав їх перестати 
диктувати нам, якою мовою розмовляти і як 
виховувати наших дітей”, – заявив Кваснюк.
Однак депутат фракції Партії регіонів Олексій 

Косьмін повідомив, що в тексті звернення вияв-
лено 14 стилістичних і граматичних помилок, і 
запропонував зняти питання з порядку денного. 
«За» проголосували 88 депутатів. Таким чином, 
безграмотне звернення не поїде до Кабміну.
Найбільше вражає те, що Кваснюк є також 

головним редактором (!) друкованого органу 
Одеської міськради – газети “Одеський вісник”.
Агентство зазначає, що на першій сесії Одесь-

кої міськради шостого скликання депутат Марина 
Багрій-Шахматова висловилася проти призна-
чення Кваснюка на посаду головного редактора 

“Одеського вісника”, адже у Кваснюка навіть 
немає вищої освіти. 
До слова, раніше одеський губернатор Едуард 

Матвійчук зробив декілька орфографічних поми-
лок у книзі почесних гостей однієї з одеських 
шкіл, пишучи російською. Схоже, Одеські мож-
новладці один наперед одного беруть приклад 
з президента. 
Нагадаємо, брутальний безграмотний 

Кваснюк тривалий час був ведучим програми 
«Правда» (на телеканалі АТВ), у якій зневажливо 
висловлювався щодо української державності та 
українців. А тепер ось прилаштувався головним 
редактором газети.

Григорій Кваснюк звернувся 
до Азарова з 14-ма (!!!) помилками
У безграмотному тексті депутат-українофоб 

вимагав «не героїзувати» Бандеру

Патологія: міський голова 
самовіддано перетворює Одесу 
на російське (радянське) місто 

Одеський міський голова радісно повідомив, 
що він щасливий! І тут же пояснив – бо 
програма підтримки російської мови в Одесі 
почала втілюватися в життя. Що ж, на жаль, 
це правда. Одесу обернули на скандальне 
місто, влада якого повсякчас реалізовує 
свої україножерські цілі. І от 8 квітня 
депутатська більшість Одеської міськради, а 
це «регіонали», комуністи, «Сильна Україна» і 
«Родіна», затвердила «Програму збереження і 
розвитку російської мови у місті до 2015 року».
На розвиток російської мови депутати виділили 805 

тисяч гривень, які планують “освоїти” протягом 2011-
2015 років. Себто, за цей період з Одеси хочуть цілком 
витіснити українську мову. Для цього закуплять для 
шкіл і бібліотек літературу російською мовою, від-
новлять практику обов’язкових шкільних екскурсій у 
Літературний музей, проводитимуть загальноміський 
конкурс вчителів російської мови і літератури. Згідно 
з програмою, російську вживатимуть і на табличках з 
назвами вулиць і вивісок, в кінопрокаті, на телебаченні 
і радіо. Одеські депутати звернуться до Верховної Ради 
з проханням дозволити Одесі самостійно визначатися, 
якою мовою проводити уроки в школах. За задумом 
голови міста, це мають визначати самі одесити. 
Нагадаємо, міський голова Одеси Олексій Костусєв 

на першому засіданні нового виконавчого комітету 
Одеської міськради заборонив депутатам звертатися 
до нього українською мовою. Депутати одноголосно 
ухвалили рішення спілкуватися російською. До того 
ж, Костусєв зажадав, щоб документи міському голові 
подавали також тільки російською. Що то є – коли 
патологічний україноненасник відчуває «верховну» 
підтримку.

Депутат Одеської міськради від партії 
«Родіна» Григорій Кваснюк (на фото) 
– колишній міліціонер, а нині одіозний 
речник одеських україноненависників – 
припустився 14 помилок у зверненні до 
Кабінету Міністрів. Про це повідомляє 
кореспондент «ІА «Репортер». Під час сесії 
міської ради Кваснюк попросив депутатів 
проголосувати за ухвалення звернення 
від імені депутатського корпусу Одеської 
міськради до Кабінету міністрів, у якому 
він закликає уряд не допускати “витрати 
коштів місцевих рад на героїзацію нацист-
ських поплічників”.

 Акція 

Підприємці відправили 
Азарову свою 

«останню сорочку»

8 квітня рівненські 
свободівці взяли участь 
в акції протесту підпри-
ємців, яку символічно 
назвали “Знімають 
останню сорочку”.
Рівненські підприємці 

вважають, що у країні, вна-
слідок поспіхом запровадже-
них реформ, панує безлад 
– люди не знають, які закони 
вже скасовано, а які чинні. 
Самі держслужбовці конста-
тують, що новий Податко-
вий кодекс – заплутаний, 
громіздкий, такий, що спри-
ятиме корупції. Натомість, 
виконавча служба вже понад 
два роки не поспішає вико-
нувати рішення суду щодо 
виплат дітям війни, але дуже 
справно заарештовує майно 
підприємців без жодних 
попереджень і рішень судів. 
Учасники акції символічно 
зняли з себе “останню 

сорочку”, аби відправити її 
поштою Азарову.
За два дні до цього, 6 

квітня, відбулася прес-
конференція профспілкової 
організації підприємців міста 
Рівного із представниками 
Пенсійного фонду, прокура-
тури та Виконавчої служби 
Рівненської області. Цей 
захід підтримали депутати-
свободівці Рівненської облас-
ної та міської рад. 

«Сьогодні в Рівному 25 
000 підприємців стоять у 
черзі, аби припинити підпри-
ємницьку діяльність. Як ми 
будемо наповнювати пенсій-
ний фонд та бюджет України? 
Маємо об’єднуватися і відсто-
ювати свої права, тільки тоді 
влада буде змушена на нас 
зважати», – сказав керів-
ник фракції «Свободи» у 
Рівненській обласній раді 
Олег ОСУХОВСЬКИЙ.

 Лавина продуктового ажіотажу

Вслід за гречкою – вівсянка й часник!

Та якщо вівсянки у нас 
нібито вдосталь, то, за повідо-
мленням «Оглядача», гуртові 
покупці часнику вже б’ють на 
сполох, бо його немає на скла-
дах. Ніякої офіційної інфор-
мації про заборону імпорту 
немає, однак одна із причин 
цього явища – обмеження 
торгівлі з Китаєм через раді-
аційне забруднення. Друга 
можлива причина дефіциту 

часнику – це реалізація обі-
цянки Присяжнюка не імпор-
тувати ті овочі і фрукти, які 
вирощують на території Укра-
їні. На нашому ринку давно 
склалася анекдотична ситуа-
ція: суто українські продукти 
– яблука, моркву, картоплю, 
цибулю, часник – закуповуємо 
за кордоном і ціни на них від-
повідні. Українці вже майже 
звикли купувати яблука за 

ціною бананів і апельсинів. 
Що ж тут скажеш: за Януко-
вича жити стало… «веселіше». 
Але якщо словесними ляпами 
президента сьогодні нікого не 
здивуєш, то ціни на весняному 
ринку дивують щодня! 

Попрощавшись з гречкою, українці приди-
вилися до вівсяної крупи і зауважили, що та 
також «поважчала» у ціні. Міністр аграрної 
політики та продовольства Микола Присяж-
нюк, очевидно, аби заспокоїти населення, 
– заявив, що, мовляв, вівсяної крупи українці 
споживають майже втричі менше, ніж гре-
чаної, і що вівсянки у нас страшенно багато. 
“Ми зробили 600 тисяч тонн вівса у минулому 
році, а для споживання у продовольчому 
харчуванні необхідно всього 80 тисяч тонн”, – 
наголосив Присяжнюк. То чому ж тоді вівсяні 
пластівці подорожчали на 5-6 гривень? 

 Міністр продовольства 
переконаний, 
що вівсянки 

в Україні – по вінця...

Президент Литви Даля Ґрібаускайте (на фото) підписала 
ухвалену Сеймом країни нову редакцію закону про освіту. 
Згідно зі змінами, вже з нового навчального року у всіх 
школах національних меншин Литви литовською викла-
датимуть, окрім уроків литовської мови, також історію, 
географію та основи суспільствознавства. Досі ці пред-
мети викладали національною мовою меншини. Нова 
редакція закону також передбачає запровадження з 2013 
року загального іспиту з литовської мови для випускників 
як литовських шкіл, так і шкіл національних меншин. А в 
дитячих садочках щонайменше чотири години на тиждень 
діти вивчатимуть державну мову. 
Попри те, що поляки та росіяни, які живуть у Литві, висту-
пають з гострою критикою нового закону, президент 
країни Даля Ґрібаускайте переконана, що він допоможе 
представникам національних меншин стати повноправ-
ними громадянами Литви.

У Литві новий закон про освіту для нацменшин 
Хочеш бути повноправним громадянином – 

вчися державною мовою!

 Невіглас з ломакою.



Урочисте 
відкриття 
музею 
американської 
співачки 
українського 
походження 
Квітки Цісик 
відбулося 
у рамках 
першого 
Міжнародного 
фестивалю 
українського 
романсу. Музей розташований у приміщенні школи 
№54 на вулиці Квітки Цісик. У кімнаті можна побачити 
персональні речі – чобітки, рукавички, ноти та диски, 
які надала родина співачки. Організатори кажуть, що 
дуже важко було знайти вулицю, яку можна було б 
назвати її іменем. На щастя, на цій вулиці є школа, яка 
погодилася допомогти створити музей. 
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Чобітки, рукавички і ноти Квітки Цісик…
У Львові відкрили музей всесвітньовідомої співачки

 Всупереч байкам 
про «покращення життя» 

На Донеччині 
подорожчали 
цукор і молоко. 
І транспорт також 

У Маріуполі на Донеччині за 
тиждень цукор на міських 
ринках подорожчав на 2,5% 
– з 9,15 до 9, 38 гривень за 
кілограм, повідомляє одне 
з місцевих видань. Стрімко 
дорожчає в Маріуполі і молоко. 
Вартість одного літра зросла 
з 6 гривень до 7,30 грн. 
Найімовірніше, на ціну молока 
вплинули транспортні витрати 
через подорожчання бензину, 
повідомляє видання. 
Нагадаємо, донецький міський 
голова Олександр Лук’янченко 
визнав, що жителів міста вже 
дуже нелегко переконувати, що 
Партія регіонів дійсно покращує 
життя в країні. До слова, у 
Донецьку також зростають ціни 
на проїзд у маршрутних таксі. У 
середньому, проїзд у донецьких 
маршрутках коштуватиме 2 – 
2,50 гривні, а не 1,50 гривні, як 
раніше.

 Донецький міський 
голова визнав, 
що розповідям 

про покращення життя 
люди більше не вірять.

Краматорські чиновники втікають 
з громадських слухань

Не звикли, що громада протестує? 
У Краматорську, що на Донеччині, жителі будинку 
№13 на вулиці Дворцова провели збори проти 
незаконної забудови. У них взяв участь свободівець 
Олекса МУРАВЛЬОВ, а також прихильники 
«Свободи».
По обидва боки від згаданого будинку обгороджено май-

данчики під будівництво крамниць, на цій території уже всти-
гли знищити дерева. Відстань між майбутніми крамницями та 
житловим будинком – всього 8-9 м, що є прямим порушен-
ням, адже за державними будівельними нормами має бути 
не менше 20.
Олекса Муравльов наголосив: особи, які підписали доку-

менти на будівництво, скоїли посадовий злочин. А також 
порушили Конституцію та Закон про місцеве самовряду-
вання. Прихильниця ВО “Свобода” правозахисниця Світлана 
Рудь пояснила громаді її права. Після зборів ініціативна група 
разом з представником ВО “Свобода” та правозахисниками 
розробили план захисту прав громадян проти незаконної 
забудови.
Що цікаво – на збори прийшов депутат міської ради Лис-

топад. Спершу намагався всіх переконати, що ці збори – 
провокація. Але дуже швидко втік – не звик, що громада 
протестує. 
Краматорські свободівці кажуть, що останнім часом їхні 

земляки активізувалися у відстоюванні своїх прав. Зокрема, 
21 березня відбулися громадські слухання з приводу тари-
фів на теплопостачання. Застпуник міського голови Захаров 
разом з керівниками тепломереж тоді залишили збори – бо 
засідання пішло не за сценарієм влади. 30 березня на мітинг 
проти підвищення комунальних тарифів, який організували 
прихильники ВО “Свобода”, зібралися більше 300 жителів 
міста.

Неосяжні багатства міського «царя» Керчі
Жителі кримського міста готуються 
вийти на Майдан проти корупціонера

В Інтернеті з’явилася 
стаття “Кому добре 
живеться в Керчі” 
про статки і діяння 
керченського міського 
голови Олега Осадчого. 
Ця стаття набула в Криму 
великого розголосу: її 
передрукували інші ЗМІ, 
у тому числі й закордонні. 
Чимало фактів зі статті 
загальновідомі, автор 
просто звів їх докупи. 

12 років у Керчі безроз-
дільно панує Олег Осадчий. 
Останнього разу він прийшов 
до влади за допомогою Партії 
регіонів – це характерно для 
кримських міст. За тверджен-
ням автора допису, Олег Осад-
чий має у власності незаконно 
отриманий чотириповерхо-
вий гуртожиток на набереж-
ній. Отримав його - силоміць 
переселивши звідти людей, 
порушуючи закон України 
про приватизацію. Ресторан 
“Керч” та готель “Керч” також 
стали надбанням Осадчого.

Родина міського керма-
нича мешкає у приватизо-
ваному і перебудованому в 
палац колишньому гурто-
житку “Альбатрос”. В той же 
час, молодший син міського 
голови отримав спочатку 
одну квартиру, а невдовзі 
і другу. Крім того, міський 
голова має будинок, при-
дбаний у власника міського 
ринку, і отриману від викон-
кому двоярусну квартиру. Має 
також два готельні комплекси 
у самому місті, готельний 
комплекс в селищі Героївка. 
Також родині Осадчого нале-
жить завод залізобетонних 
виробів. Приватизовані міські 
лазні, котрі здають в оренду, 
мережа аптек у Німеччині – 
ось невелика частина бізнесу 
Олега Осадчого.
Син керченського керма-

нича хвалився – мовляв, це 
його місто і вони разом з бать-
ком мають у ньому абсолютну 
владу. Така заява небезпід-
ставна: новий начальник ДАІ 

– кум сина Осадчого, старший 
син – заступник начальника 
ГУ МВС Криму, племінник 
Осадчого є співробітником 
управління внутрішньої без-
пеки за напрямком Керчі. 
Прокурори міста й началь-
ник Керченського управління 
міліції отримали за сприяння 
міського голови квартири, 
йдеться в статті.
Тим часом життя мешкан-

ців Керчі дедалі погіршується. 
Люди потерпають через 
корупцію, хабарництво, здир-
ництво, кумівство. 
Кримська “Свобода” вима-

гає від прокуратури та СБУ 
негайно перевірити наведені 
у статті факти. Відомо також, 
що жителі Керчі готуються до 
нового Майдану. Свободівці 
підтримають людей у боротьбі 
за свої права. 

Станіслав Удот
Кримська республіканська 
організація ВО “Свобода”. 

Скорочено.

ДОВІДКА
Квітка Цісик – американська співачка україн-

ського походження (сопрано), виконавиця україн-
ських народних і популярних пісень.
Відома двома українськими альбомами: «Kvitka 

– Songs of Ukraine» та «Kvitka – Two Colors». 
Обидва альбоми були родинними проектами: її 
чоловік та інженер звукозапису, Ед Ракович (англ. 
Ed Rakowicz) спродюсував їх; сестра Марія Цісик 
грала на піаніно, а мати Іванна – пильнувала за 
чистотою вимови доньки. У записі брали участь 
близько 20 музикантів, які грали на понад десяти 
різних інструментах.
У 1983 році разом з матір’ю Квітка відвідала 

Україну. Після проголошення Незалежності мріяла 
дати серію концертів на батьківщині. Проте її мрії 
не здійснилися – 29 березня 1998, не доживши 5 
днів до свого 45-річчя, померла від раку молочної 
залози. 4 квітня 2011 року відзначали 58 років з 
дня її народження.

Верховна Рада не під-
тримала проект поста-
нови “Про внесення 
змін до постанови Вер-
ховної Ради України 
“Про впровадження 
мораторію на закриття 
загальноосвітніх 
навчальних закладів у 
сільській місцевості”. 
За це рішення про-

голосували всього 75 із 
344 народних депутатів, 
зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, 4 регіонали, всього 
25 батьківщинівців, всього 12 нунсівців… Проект постанови 
передбачав продовжити мораторій до 19 грудня цього року. 
Таким чином, український парламент широко відкрив двері 

для реалізації антинародних реформ Табачника, який планує 
закрити всі школи, де навчається менше 40 школярів. За 
попередніми підрахунками – це близько 10% усіх середніх 
навчальних закладів, тобто кожна десята школа.

 Геть забули, що мають захищати людей…

Депутати дозволили 
закривати школи

«Зелене світло» реформам Табачніка дружно 
дали і регіонали, і б’ютівці, і нашоукраїнці

Вінницькі студенти зібрали 
пенсію для Табачніка

У шапці-вушанці нарахували 
2 гривні 77 копійок 

11 квітня поблизу Вінницького державного 
педагогічного університету ім. М. Коцюбин-
ського Вінницька “Студентська Свобода” провела 
акцію “Українській освіті – український міністр”. 
На акції молоді подоляни збирали підписи за 
відставку Табачніка. Студенти також вигото-
вили опудало “головного освітянина” і кидали 
копійки в його шапку-вушанку, демонструючи 
таким чином свою зневагу до міністра. У резуль-
таті акції зібралося аж... 2 гривні 77 копійок на 
пенсію псевдоміністру. 
Під час проведення акції активісти “Студентської Сво-

боди” вигукували гасла: “Геть україножера!”, “Знання не 
табак – Табачник не міністр!”, “Студенти єдині – Слава 
Україні!”. Учасники акції тримали в руках плакати із вимо-
гами: морального відшкодування за невчасну виплату 
стипендій; відшкодування фінансових витрат внаслідок 
зміни в правилах вступу до ВНЗ; відшкодування витрат 
на неефективне та недоцільне реформування ЗНО; 
морального та матеріального відшкодування за перепи-
сування історії України; відмови від скорочення держав-
ного замовлення на 42%; відповідальності за розвиток 
корупції в університетах країни; піти у відставку, оскільки 
українофобам не місце на державній службі. 

 А вчителі втратять роботу...
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«Якщо влада протиставляє 
себе українцям – то українці 
самі мусять стати владою» 
Акція за соціальні права українців у Черкасах 

розпочалася із запалення Холодноярського вогню
7 квітня Черкаська 
“Свобода” спільно 
із демократичними, 
опозиційними та 
патріотичними орга-
нізаціями провела 
мітинг під стінами 
Черкаської ОДА проти 
нинішньої антинарод-
ної соціальної полі-
тики.
Перед мітингом деле-

гація Черкаської “Свободи” відвідала 
Холодний Яр, що на Кам’янщині. 
Там відбулося символічне освячення 
вогню, яке провів о. Анатолій Укра-
їнської Автокефальної Православної 
Церкви. О 14 годині саме запаленням 
цього вогню розпочався мітинг за соці-
альні права українців. Його учасники 
вимагали відставки голови Черкаської 
ОДА Сергія Тулуба та уряду Азарова.
Під час мітингу виступила голова 

Черкаської обласної 
організації Всеукра-
їнського об’єднання 
“Свобода” Тетяна 
ЧОРНОМАЗ (на фото). 
“Нинішня влада веде проти 
нас війну. Її зброя – зави-
щені тарифи, позахмарні 
ціни, нехтування прав 
людини. Якщо ця влада 
протиставляє себе укра-
їнцям – то українці самі 

мусять стати владою. Всеукраїнське 
об’єднання “Свобода” декларує свою 
готовність стати на підтримку усіх 
рухів нашої нації, що мають на меті 
встановлення демократичних засад 
та розвитку нашої держави. Всеукра-
їнське об’єднання “Свобода” вже сьо-
годні організовує усіх чесних українців 
– щоби побудувати соціально і націо-
нально справедливе суспільство”, – 
наголосила Тетяна Чорномаз.

Патріарх Кіріл 
знову «нагострив 
лижі» в Україну
Їздить до нас – 

як по свячену воду
25 квітня в Україну уже вкотре 
приїде московський патріарх Кіріл. 
Цього разу він візьме участі в захо-
дах з нагоди 25 річниці Чорнобиль-
ської катастрофи. А на початку 
травня Кіріл планує відвідати 
також Донеччину, Харків та Київ.

Передбачено, що поїздка Патріарха 
до Донецька триватиме з 6 по 7 травня. 
Побуває Кіріл і у Харкові, куди приїде 
для участі в заходах з нагоди 90-річчя 
митрополита Харківського і Богодухів-
ського Української православної церкви 
Московського патріархату Никодима. 
Схоже на те, що і цього року Володимир 
Гундяєв (патріарх Кіріл) не зраджува-
тиме своїм традиціям і матиме безмежну 
підтримку нинішньої влади, вестиме в 
Україні антиукраїнську імперіалістичну 
пропаганду, нав’язуючи українцям чужу 
іноземну церкву.

 Янукович завше радий 
Кремлівському посланцю.

 Ляпи як прикмета часу

Заступниця міністра культури не знає, 
хто такий Олесь Гончар? 

Заступниця міністра куль-
тури Вікторія Ліснича 
назвала письменника Олеся 
Гончара поетом. Як повідо-
мляє «Газета.ua», це ста-
лося під час вручення премії 
імені Гончара в столичному 
Будинку письменників. 

“Сьогодні ми вручаємо премію 
імені видатного українського 
поета Олеся Гончара. Її засну-
вали в 1997 році. Стати її лауре-
атом – це більше, ніж почесно. 
Своїм життям і творчістю Олесь 
Терентійович зумів яскраво зая-
вити про себе. Пам’ятаю його 
закоханим у життя, чесним і від-
даним своїй Батьківщині”, – ска-
зала вона. 
Як пише газета, на врученні 

премії була і вдова Олеся Гончара 
Валентина. Після ляпу Лісничої 
вона опустила очі, перегляну-
лась з головою спілки письмен-
ників Володимиром Яворівським. 
Люди в залі почали шепотітися. 
Насправді, премію імені Гончара 
заснував 1996 року німецький 
меценат Дітер Каренберг разом з 
дружиною – письменницею Тетя-
ною Куштевською. 
Як відомо, свого часу прези-

дент Янукович допустився анало-
гічного ляпу, коли назвав Антона 
Чехова українським поетом. 
Схоже, така публічна демонстра-
ція непрофесійності та відсутності 
елементарних знань з літератури 
стає своєрідним «почерком» 
нинішньої влади.

 Вдова Олеся Гончара – 
Валентина Данилівна.

 Перевибори

На посаду селищного голови Десни 
кандидує націоналіст

5 квітня Козелецька районна організація Всеукраїнського об’єднання 
“Свобода” на Чернігівщині висунула свого кандидата на посаду 
Деснянського селищного голови. Ним став голова Козелецької районної 
“Свободи” Ігор ШАНЮК. Перевибори у смт. Десна відбудуться 15 травня.
Ігор Шанюк працює директором ТОВ “Стевія в Україні”. З 2009 року 
належить до “Свободи”.

 Думка фахівця

Скільки насправді в Україні безробітних?
І чому офіційні цифри й близько не відображають реальних показників

Левова частка зайнятих у нефор-
мальному секторі, яких у першому 
півріччі 2010-го налічувалося 4,5 
млн. осіб, припадає на мешканців сіл 

(2,3 млн.) та районних центрів (при-
близно 700 тис.)»
Другою за чисельністю групою 

прихованого безробіття є особи, 

які перебувають у безоплатних від-
пустках та зневірилися в можливості 
знайти роботу. Тобто, констатує 
автор, реально налічується 5,1 млн. 
безробітних українців. При цьому, 
в режимі неповного робочого дня/
тижня вимушено працюють при-
близно 1,32 млн. осіб».
Таким чином, загальна кількість 

безробітних становить 8,3 млн. осіб: 
прихованих безробітних – 5,1 млн.; 
напівбезробітних, які працюють 
неповний робочий день/тиждень, – 
1,32 млн. осіб, пише автор.

Загальна кількість безробітних в Україні – 8,3 млн. осіб, пише 
Олександр Крамар у виданні «Українськмй тиждень». Автор від-
значає, що приховане безробіття в Україні в рази масштабніше 
навіть від тієї цифри, яку обчислюють за методологією Міжнарод-
ної організації праці, – 1,9 млн. «Високий рівень безробіття поміж 
селян приховують за специфічною статистичною категорією зайня-
тих у неформальному секторі. Це люди, які намагаються вижити 
з натурального підсобного господарства, оскільки для переходу 
до товарного їм зазвичай не вистачає ані необхідних ресурсів, ані 
знань, а знайти роботу вони не можуть», – відзначає автор.

 Націоналісти самі дали собі раду

Комуністів, які збирали 
гроші на пам’ятник Сталіну, – 

закидали яйцями
У центрі Луцька 
волинські сво-
бодівці разом з 
представниками 
інших національно-
демократичних сил 
розгромили намет, 
в якому комуністи 
збирали гроші на 
пам’ятники Сталіну.
Більше сотні пат-

рі  о  тів зібралися на 
Теат ральній площі з 
дер жавни ми і чер  во-
но-чорними пра по рами, 
скандуючи “Гань ба!” і 
“Геть комуну”! Організо-
ваною групою націона-
лісти підійшли до намету 
комуністів і почали наполегливо 
вимагати згорнути намет та піти геть 
з Театральної площі, аби не провоку-
вати конфлікту. 
Частина комуністів, повідомляє 

«Zaхid.net», розійшлася. Проте час-
тина почала вигукувати образи на 
адресу літніх людей – членів Брат-
ства ОУН-УПА – та нахабно запев-
няти присутніх, що комунізм житиме 
вічно, а пам’ятнику Сталіна в Луцьку 
– бути. 
Тож патріоти спершу зірвали чер-

вону тканину з намету комуністів, 
потім – прапор. Комуністи полишали 
площу, а навздогін їм летіли яйця. 
Поки влада обдаровує сталіністів 

поблажливим мовчанням – націона-
лісти мусять самі давати собі раду. 
Після розгрому намету комуністи 

зібрали рештки своїх речей і під охо-
роною міліції та вигуки “Ганьба!”, 
“Геть комуну з Луцька!” сіли в авто-
мобіль міліції і покинули майдан. 
Нагадаємо, що впродовж минулого 

тижня представники комуністичної 
партії організували у Луцьку збір 
коштів на відновлення пам’ятника 
Сталіну в Запоріжжі та на новий 
пам’ятник кривавому диктатору 
в Луцьку. Міський голова Луцька 
Микола Романюк навіть обіцяв звер-
нутися до суду через портрети Ста-
ліна на Театральному майдані міста. 
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РОМАДСЬКІСТЬ, жур-
налісти, інтелектуали 
країни обурюються 

таким образом, наголошують 
на тому, що не було проведено 
відкритого конкурсу щодо роз-
робників стратегії і не було 
створено серйозної команди 
незалежних фахівців, а це 
конче потрібно для втілення 
такого важливого завдання. 
Натомість в міністерстві закор-
донних справ стратегією задо-

волені. І пояснили це дуже 
безпосередньо: розробників 
залучили до співпраці поза 
конкурсом, бо ті запропону-
вали найкращу ціну. 
Образи Спритка та Гар-

нюні коментує свободівець, 
депутат Львівської облас-
ної ради, кандидат мисте-
цтвознавства член НСКУ 
Ярослав КРАВЧЕНКО. 

«Над цими образами слід 
би було добре попрацювати. 

Певна річ, потрібно було оголо-
сити конкурс, визначити кри-
терії, поставити певні умови. 
Передусім, до якості роботи, 
а не до ціни. То не базар, де 
можна торгуватися. Ідеться 
про те, якими ми хочемо, 
щоби нас бачили у світі. А 
ці два персонажі розчарову-
ють і дивують. Знаєте, я такі 
образи пам’ятаю ще з початку 
60-х років – з виставок япон-
ської ляльки. У них також були 
непропорційно великі голови 
й очі та маленькі постаті в 
національних костюмах. Так 
і тут – національні риси тут 
бачимо хіба в тому, що назва-
ють шароварщиною: імітація 
віночка, вишиванки і червоних 
штанів. Звісно, національні 
елементи одягу потрібні, але 
ж і типаж має бути національ-
ний. А тут жодних справді 
українських національних рис 
ви не побачите, це якийсь 

космополітичний образ. То 
просто на японську ляльку 
нап’ялили українське вбрання, 
тож можна сподіватися, що 
вже незабаром нас звинува-
тять у плагіаті…
Щодо імен, у нас же є свої 

усталені українські назви: є 
Котигорошко, є Барвінок, є, 
врешті, Малятко. 

Маю підозру, що це роби-
лося, як у нас завше – поспі-
хом і на вчора. З другого боку, 
це все виглядає як силкування 
зробити щось сучасне, не 
опираючися на корені. А так 
бути не може – дерево росте 
високим і сильним, коли міцно 
вкорінене».

Юлія ДЕМБОВСЬКА.

 Як себе презентуватимемо

Хіба не ліпше було назвати «Спритка» – Котигорошком?
Заплатили 100 тисяч доларів з держбюджету, 

аби показати українців в образі японської ляльки…
Міністерство закордонних справ замовило приватній 
компанії стратегію поліпшення образу України у Європі. 
Заплатили за це 100 тисяч доларів із державного 
бюджету. Піарники солодко обіцяли видати щось нове, 
на противагу усталеним стереотипам про нашу дер-
жаву у світі (погана екологія, корупція, дешевий секс-
туризм). Але як тільки творці нарешті показали, чим ми 
дивуватимемо світ, в Україні відразу розгорівся довкола 
тих образів цілий скандал. Ідеться про “Спритка” та 
“Гарнюню», виконаних у стилі японського аніме – із 
великими очима. На думку розробників, чогось саме 
такими мають бачити європейці українців. 

Г

Ціни перед святами – кусаються
Журналістка часопису пройшлася ринками, 

аби з’ясувати, чи можна нині на чомусь зекономити

ЕРЕД ОВОЧІВ на укра-
їнських ринках вражає 
насамперед ціна на 

капусту. За зимову просять 
14-15 грн. за кілограм, ціна 
на молоду сягає …25 гри-
вень, а на цвітну – 30 грн. 
Цвітну капусту «відкидаю» 
відразу – поласую восени – а 
що там пекінська? Пекінська 
також подорожчала й від 15 
доповзла до 18-20 гривень 
за кілограм. Помічаю, що 
на ринкових прилавках вже 
з’явилася молода картоп ля. 
Тим, у кого в гаманцях 
негусто, ліпше не уявляти її 
собі висмаженою в маслі і з 
кропом. Адже за молоду кар-
топлю просять 16-17 грн./кг 
(ціна на стару картоплю, до 
речі, теж немала – колива-
ється у межах від 6 до 9 гри-
вень). Тож якщо Ви, не дай 
Боже, вирішили поласувати 
молоденькою картопелькою 
із капустяним салатом, напри-
клад, то таке задоволення 
обійдеться вам щонайменше 
гривень 40 (за умови, якщо 
купите не більше 1 кг кар-
топельки і лише одну капус-
тину!) А якщо маєте велику 
родину – мусите витратити 
на молоду картоплю з сала-
том щонайменше сотню. Як 
казала моя бабця, за один 
присіст з’їли – і нема. І думай, 
що далі варити їсти. Якщо ж 

полюбляєте квашену капусту, 
то за неї теж просять чимало: 
20 гривень за кілограм або 
7-10 грн. за 400-грамове 
горнятко…. Щодо цін на інші 
овочі. За кілограм цибулі нині 
просять 9 гривень (за сіянку 
– 15-20 грн./літр), за моркву 
– 10 гривень, за червоний 
буряк – 8. 
А що там молочні продукти? 

Півтора літра домашнього 
молока коштує 12-15 грн., 
домашньої сметани – 30-40 
гривень за літр, за кілограм 
сиру у західному регіоні про-
сять зазвичай 30 грн., на 
Вінниччині ж ціна подекуди 
сягає й 45. Ціни на молоч-
них прилавках – майже як на 
м’ясних. «Чого так дорого?», 
– селянка хитає головою. «Усе 
ж подорожчало. За дорогу 
до міста заплати. За місце на 
ринку – також. А ще треба 
щось додому привезти». А що 
повезете додому – цікавлюся, 
поки продавчиня важить мені 
сир. «Повезу, – відповідає – 
хліб, олію, макарони, цукор, 
масло. Тут на ринку можна 
купити трохи дешевше, як у 
селі». 

В піст замість м’яса треба 
споживати рибу. Тож підхо-
джу до рибного прилавка. За 
кілограм копченої риби про-
давчиня просить 50 гривень. 
Скільки-скільки? Купуйте – 
каже – дуже смачна. Може, 
й смачно, але ж – пів сотні! 
Скільки, запитую, на кілограм 
вийде рибин. Мабуть, зо три 
– відповідає жінка. З сумом 
прикидаю, що подорожчали й 
мої улюблені рибні консерви 
– за баночку сардини в олії 
доведеться заплатити щонай-
менше 15 гривень. І оселедець 
– 500-грамова баночка – у ціні 
вже доповзає до 20 гривень. 
Ось! Заморожені рибні кубики 

за ціною 25 гривень за кіло-
грам. Але ж – хто його знає, 
що то за риба. Зупиняю свій 
вибір на мороженому хекові – 
«всього» 27 гривень за кіло-
грам. Передвеликодня акція, 
кажуть. Купую! 
У ці дні на ринку багато 

селянок, які, аби заробити, 
виносять на продаж найрізно-
манітніше: пучечки висушеної 
калини, мариновані опеньки у 
півлітрових баночках, в’язанки 
хрону, почищені горіхи, 
мішечки з яблуками, скля-
ночки шипшини. Часом поміж 
тим селянським різноманіттям 
зеленіє перший щавель або 

пучок черемші… Часом стоїть 
баночка меду або сіріє пучок 
лікувальної трави. 
Мені, до слова, так і не вда-

ється відшукати на ринку оту 
сумнозвісну китайську гречку, 
яку нам обіцяли спершу по 
14, згодом по 19 гривень за 
кілограм. З’явилася інфор-
мація, що її захопили сома-
лійські пірати… Наостанок 
навідуюся в мій улюблений 
магазин – солодощі. Цукерки 
зі справжнього шоколаду (а 
не засолодженої сої) – коли-
ваються у межах 75-90 гри-
вень… Добре, що я намагаюся 
не бути солодкоїжкою… 
Чого очікувати далі – ска-

зати важко. У ці дні українці 
намагаються не прогнозу-
вати, аби не засмучуватися – 
свято ж таки скоро. Експерти 
ж припускають, що безглуздо 
сумніватися у подальшому 
зростанні цін. Але у Європі 
індекс сільськогосподарських 
товарів зростає здебільшого 
через кукурудзу, м’ясо, цукор 
та олію. В Україні ж в ціні 
зросли навіть на ті крупи, 
які ми виростили на власних 
полях і далі експортуємо за 
кордон (пшеницю, кукурудзу, 
ячмінь, жито тощо). Нещо-
давно журнал “Кореспондент” 
провів цікавий експеримент, 
попросивши жителів Західної 
Європи, США й Канади зайти 
в недорогий супермаркет і 
виписати ціни на 11 осно-
вних продуктів харчування. У 
результаті підсумували, що їжа 
у нашій країні дорожча, ніж у 
Португалії, однакова за ціною 
із США й трошки поступається 
в ціні Німеччині, Франції та 
Канаді. Автори вважають, що 
основними причинами такого 
економічного викривлення 
є тотальна корупція, моно-
полізація ринків, відсталість 
фінансового й сільськогоспо-
дарського секторів України, 
передають «Ukranews». Огірки 
в Лондоні, вершкове масло в 
Парижі, яловичина в Берліні, 
рис у Лісабоні – ці й багато 
інших продуктів набагато 
вигідніше купити у високо-
розвинених столицях Західної 
Європи, ніж у Києві. Ото дожи-
лися! Зазначимо, що Україна 
є однією з найбідніших країн 
Європи, де робочу силу оці-
нюють дешево, а рівень купі-
вельної спроможності дуже 
низький. 
Як я й передбачала, похід 

на ринки нічого доброго не 
приніс. Овочі та сир цілком 
серйозно «наздоганяють» 
рибу і м’ясо. Тож практично 
не залишилося продуктів, на 
яких можна було б хоч трохи 
зекономити, аби приберегти 
копійку до святкового столу. 

Леся БАСАРАБ.

 Селяни виносять на базар усе, 
що мають вдома…

У ці дні, коли зовсім 
небагато часу залишилося 
до Свят, однією з 
найактуальніших проблем 
для українців залишається 
подорожчання продуктів. 
Тож вирушаю в мандрівку 
ринками - аби поглянути, 
що й по чому, і чи є нині 
такі продукти, на яких 
можна було б хоч трохи 
зекономити? 

У ці дні на ринку багато селянок, які, 
аби заробити, виносять на продаж 
найрізноманітніше: пучечки висушеної 
калини, мариновані опеньки у півлітро-
вих баночках, в’язанки хрону, почищені 
горіхи, мішечки з яблуками, скляночки 
шипшини. Часом поміж тим селянським 
різноманіттям зеленіє перший щавель 
або пучок черемші… 



8 14 - 20 квітня 2011 р. ВАЖЛИВО

Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода» бере 
участь у довиборах до 
Волинської обласної 
ради по Локачинському 
виборчому округу 
№13, які відбудуться 
1 травня. Кандидат на 
виборах у волинських 
Локачах – наш давній 
вірний побратим Валерій 
Черняков.
Валерій Черняков – від 

першого дня в національно-
визвольному русі України, від 
першої миті – у «Свободі». У 
різний час був заступником 
голови Волинської облас-
ної організації ВО «Свобода» 
та очолював її. Нині – член 
Політвиконкому об’єднання та 
голова контрольно-ревізійної 
комісії «Свободи». Валерій 
Черняков – також наш сьогод-
нішній співрозмовник.

– Пане Валерію, що спо-
нукало Вас брати участь у 
цих виборах? 

– Рішенням Політради 2005 
року об’єднання «Свобода» 
взяло на себе зобов’язання 
брати участь у всіх виборах, 
які відбуватимуться на тери-
торії України. Але є й моє осо-
бисте бажання йти на вибори, 
адже значна частина так 
званих «опозиціонерів», які 
перед виборами до Волин-
ської обласної ради били себе 
в груди, що ніколи не зрадять 
– щойно отримавши мандати, 
хутко перебігла до табору 
Партії регіонів. Так зробили 
депутати від «Батьківщини», 
«Нашої України», «Фронту 
змін», УРП «Собор».
Тому я собі постановив, 

що націоналіст має йти на 
вибори, аби чергова «тушка» 
не поповнила лави антина-
родної команди режиму Яну-
ковича. Бо завдання депутата 
– відстоювати інтереси свого 
округу, дбати про добро-
бут людей, які проживають у 
цьому районі, а не підігрувати 
керівникам райдержадміні-
страції чи облдержадміністра-
ції, які служать Януковичу і 
проводять на місцях його полі-
тику знищення всього україн-

ського. До слова, на виборах 
31 жовтня свободівський 
кандидат по Локачинському 
округу набрав близько 15 від-
сотків – це дуже достойний 
результат, що дає підстави 
говорити про правильність 
обраного нами шляху щодо 
відстоювання інтересів укра-
їнців.

– У Волинській облас-
ній раді свободівців наразі 
меншість, тож які основні 
завдання Ви ставите перед 
собою?

– Те, що нас наразі менше, – 
це не страшно. Колись нас там 
не було взагалі. Шість депута-
тів – не так уже й мало. Якщо 
пройде ще один – буде семеро. 
Щасливе число. Ставимо собі 
за мету показувати недоліки 
нинішньої влади, контролю-
вати її дії – захистити волинян 
від дерибану бюджету, землі, 
лісів, грабунку комунального 
майна тощо. Багато що з цього 
вдається відстояти, навіть у 
меншості. Головне, що наші 
депутати-свободівці завжди 
мають принципову позицію 
і ніколи не йдуть на компро-
міс із совістю. Одразу після 
виборів я буду проводити 
зустрічі з громадянами, адже 
за кожним нашим депутатом 

обласної ради сьогодні закрі-
плений певний район, у якому 
такі зустрічі відбуваються 
щомісяця. Прагнемо якомога 
більше реально допомагати 
українцям. Адже нинішній 
владі байдуже до проблем 
простих людей – її цікавить 
лише власний товстий гама-
нець.

– Як би Ви коротко оха-
рактеризували Локачин-
ський район?

– Це сільськогосподарський 
район, у якому немає вели-
ких підприємств. Моє голо-
вне завдання – відстоювати 
потреби тутешніх селян, аби 
у них не відібрали землю, яка 
зараз є їхнім основним капіта-
лом, аби чиновники не знуща-
лися з них. В Локачинському 
районі розташований музей-
садиба історика В’ячеслава 
Липинського, яку потрібно 
відремонтувати. Необхідно 
відновити і храм та монастир 
на місці героїчного бою вояків 
УПА проти гітлерівців біля 
Нового Загорова…

– Пане Валерію, як зараз 
живуть люди на Волині?

– Як, практично, і скрізь по 
Україні – дуже бідно. Середня 
зарплата є однією з найниж-
чих. Великих підприємств 

мало, заробити нема де. Таке 
враження, що про віддалені 
села району влада забула. 
Туди не ходять автобуси, 
не працюють сільські клуби 
й магазини, товари першої 
необхідності довозять при-
ватні підприємці 2-3 дні на 
тиждень. Але, виявляється, 
влада про них не забула, бо 
робить усе, щоб ці села й далі 
занепадали.
Наочний приклад – село 

Кисилин, яке колись було 
містечком. З нового року 
тут розформували лікарську 
амбулаторію, що працювала 
на три сільради. Ставки меди-
ків тут ліквідували, автомобіль 
швидкої допомоги забрали в 
райцентр, до якого – декілька 
десятків кілометрів. Поки з 
райцентру та швидка доїде, 
то вже не буде кому допомогу 
надавати. І така ситуація – в 
багатьох локачинських селах. 
Так ця влада турбується про 
реформування сільської меди-
цини, про «покращення життя 
волинян уже сьогодні»…
Непросто й дрібним під-

приємцям, які тепер масово 
закриваються. Їхню діяльність 
перевіряють занадто часто – 
приїжджають із різних орга-
нізацій, вимагають кошти… 
Я розумію, що податківці 
хочуть усякими способами 
наповнити бюджет, але ж не 
викручуванням рук чесним 
людям! Підприємці ще поки 
мовчать, бо живуть за власні 
заощадження, але коли ці 
гроші закінчаться – владі буде 
непереливки, бо тоді всеукра-
їнської революції їм не уник-
нути!

– Нині в Європі спосте-
рігається цікава тенден-
ція – тамтешні жителі, 
аби захистити своє життя, 
культуру, звертаються до 
засад націоналізму. Наці-
оналісти перемагають на 
виборах у Франції, Флан-
дрії, Болгарії. А які тенден-
ції Ви бачите на Волині, чи 
відчуваєте якесь розча-
рування серед людей, чи 
відчуваєте більшу довіру 
до націоналістів?
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– У селах – не все так 
просто. Немає Інтернету, а 
відтак і зв’язку зі світом. Люди 
не можуть отримати правдивої 
інформації, бо всі телеканали 
– провладні, всюди – засилля 
російських фільмів і телепере-
дач. А доступу до правдивих 
засобів масової інформації, де 
можна прочитати чи почути 
різні думки щодо наболілих 
проблем, – не мають. Тож 
нерідко люди замикаються 
в собі, впадають у зневіру й 
апатію. І ми маємо дійти до 
кожного, вселити віру й надію 
на близьку перемогу в Україні 
українців…

– Звідки Ваші патріо-
тичні переконання?

– Я прийшов із війська, 
коли почалося національне 
відродження, і воно не могло 
мене не зачепити. Свою роль 
відіграло й те, що навчався 
у Львові. 1991 року, коли 
створювалась «Свобода», 
познайомився із Олегом Тяг-
нибоком. Невдовзі буде вже 
20 років, як ми знайомі…
Незабутнє враження на 

мене справила акція у 1990 
році, коли до монастиря 
Різдва Богородиці в селі 
Новий Загорів Локачинського 
району з’їхалися сотні людей. 
Тоді ж я довідався вражаючу 
повстанську історію. 8-11 
вересня 1943 року біля цього 
села вояки УПА дали бій пере-
важаючим силам нацистських 
окупантів. 42 молодих хлопці 
боролися проти тисячі ворогів 
дві з половиною доби – лише 
з одним гранатометом та 
чотирма кулеметами. 

– Валерію, яке маєте в 
житті захоплення?

– Дуже люблю читати 
історичні книжки, але мало 
хто з сучасних українських 
письменників звертається до 
цієї тематики. От нещодавно 
мені подарували «Чорного 
ворона» Василя Шкляра – її й 
читаю зараз. Але головне моє 
хобі – це політика. Адже полі-
тика дає шанс змінити життя 
людей на краще… 

Розмовляла 
Леся БАСАРАБ.

 Вибір побратимів

Валерій ЧЕРНЯКОВ: «Моє головне завдання – 
відстоювати потреби локачинців, волинян»

Дмитро ВИДРІН: 
«Я цього не говорив»

Польські ЗМІ перекрутили слова 
політолога про «Свободу»

Нещодавно польський тижне-
вик «Newsweek Polska» про-
цитував слова політолога з 
України Дмитра Видріна про 
«Свободу». Видання стверджує, 
нібито Дмитро Видрін дослівно 
сказав таке: «Свобода» – дуже 
вдалий проект Партії регіонів». 
«Доброзичливці» націоналістів 
поспішили зацитувати фразу в інтернеті. 
А 28 березня журналіст «Главкому», беручи у Видріна 

інтерв’ю, нагадав саме про ці слова. «У коментарі для 
статті в польскому «Ньюсвіку» ви назвали «Свободу» «дуже 
вдалим проектом Партії регіонів». На що Дмитро Видрін 
вельми здивувався: «Безумовно, я цього не говорив. Це 
абсолютно не мій стиль. Я думаю, що мова йде про труднощі 
телефонного зв’язку або ж труднощі перекладу. Це – не мої 
слова». Схоже, українські піартехнологи взялися оббріхувати 
«Свободу» навіть через іноземні видання.

 Куди дивиться СБУ?

Російські терористи вербують 
Одеських школярів?

Одеська “Свобода” вимагає від СБУ та 
Генеральної Прокуратури провести роз-
слідування і зробити правову оцінку так 
званим “урокам мужества”, які громадська 
організація “Дозор” проводить в одеських 
школах. Голова організації “Дозор” 27-річна 
Марія Більчак, яка ініціювала уроки, відома 
в Одесі шовіністичними поглядами та про-
вокаційною діяльністю. Протягом кількох 
років вона була членом російської терорис-
тичної організації “Красный блицкриг”, що 
сповідує ідеологію радикального сталінізму. 
За повідомленням російських інформаційний 
джерел; бойовики “Красного блицкрига” 
готували в РФ замовні вбивства лідерів 
молодіжного руху “Оборона” Ірини Вороб-
йової, Олега Козловського, представника 
“Молодіжного ЯБЛУКА” Яшина Іллі, членів 
правозахисних організацій. Проти кількох 
членів “Красного блицкрига” свого часу було 
порушено кримінальні справи за статтею 205 
КК Російської Федерації (публічні заклики 

до терористичної діяльності), зокрема і 
проти Ольги Касьяненко (псевдо Матільда) – 
соратниці Марії Більчак. Наразі в Російській 
Федерації організація “Красный блицкриг” 
заборонена.



ТОЖ НЕ ДИВНО, що 
з’явилися маніпу-
лятори, які воліють 
використати холод-

ноярську тему (в їхньому 
розумінні – привабливий 
“бренд”) у своїй гендлярській 
грі на українському політич-
ному полі.
Очевидно, з таких мотивів і 

з’явилася так звана “Холодно-
ярська ініціатива”. Сайт ново-
явленого “громадського” руху 
скупо повідомляє, що 7-29 
серпня 2010 року в Холод-
ному Яру відбувся семінар 
“Самоорганізація українців”, 
під час якого учасники семі-
нару визначили мету діяль-
ності, фундаментальні засади 
та принципи, від яких необ-
хідно відштовхуватися при 
створенні мережі самовряд-
них спільнот.
Прикметно, що на Заході 

України організатори “Холод-
ноярської ініціативи”, з 
огляду на високу релігійність 
галичан і високий авторитет 
Церкви, експлуатують інший 
“бренд”, а саме – Зарваницю, 
і звуться вже “Зарваницька 
ініціатива”. Цей факт важли-
вий для розуміння того, що 
для так званих “громадських” 
організаторів зви чно міняти 
маски з метою маніпулювати 
свідомістю лю дей.

«Каяття» і нові злети 
Тараса Стецьківа 
Вже на початку 2011 року 

організатори обидвох “іні-
ціатив” – Тарас Стецьків, 
Андрій Юсов, Євген Золота-
рьов, Сергій Пантюк – роз-
почали масовану кампанію в 
двох регіонах: “Зарваницьку 
ініціативу” – на Галичині, 
“Холодноярську ініціативу” 
– у містечках Центральної 
України (переважно Київ-
щини та Черкащини). В обох 
регіонах організатори пред-
ставляють себе ініціато-
рами нового громадянського 
руху, метою котрого є “Про-
будження громадськості до 
самоспроможності”. На пер-
шому етапі організатори 
позиціонують себе як поза-
політична неієрархічна орга-
нізація. Активно працюють 
з резонаторами суспільної 
думки на Заході України – з 
Греко-католицькою церк-
вою та міськими лібералами, 
у Центрі – з патріотичними 
письменницькими й музич-
ними колами. В обох регіонах 
базова цільова аудиторія – 
студентська молодь.

“Громадські” організатори – 
люди амбітні та досвідчені. За 
ними вдалий досвід створення 
подібних ініціатив: серед 
очільників “Холодноярської/
Зарваницької ініціативи” – 
особи, які мають досвід участі 
в студентській “революції на 
граніті”, русі “За Правду!”, 
зрештою, керівники “Пори” 
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«Холодноярська ініціатива», «Зарваницька ініціатива»…
Хто і для чого ховається за такими священними назвами?

та “польові командири” Май-
дану.
Проте, є три конкрет-

них “але”, що ставлять під 
сумнів проголошені цілі 
“ініціатив”. 
Перше. Більшість “коман-

дирів” новоявлених ініціатив 
ніколи не приховували своїх 
ліберальних, хоча й патріо-
тичних поглядів, але завжди 
з неприйняттям та зверхністю 
ставилися до націоналізму. Їх 
також не можна запідозрити у 
клерикалізмі. Системна анти-
націоналістична риторика 
“організаторів” ініціатив раз-
по-раз переходила у відверті 
дії проти націоналізму та наці-
оналістів. Колишні керівники 
“Пори” протидіяли усяким 
спробам пропаганди націона-
лізму та застосування націо-
налістичної символіки під час 
Помаранчевої революції 2004 
року, вони кістьми лягали, 
щоби не допустити появи 
організованих націоналістич-
них груп на Майдані, а згодом 
з кулаками кидалися на укра-
їнців, які розгортали бандерів-
ські червоно-чорні прапори. 
Нічого не поробиш, люди 
обстоювали свої ліберальні 
погляди, бо, як відомо, для 
кожного ліберала націоналізм 
– принципово ворожа ідеоло-
гія, а націоналіст, у кращому 
разі, – системний опонент та 
великий подразник.

“Національно забарвлені” 
ліберали й помірковані анти-
клерикали своєю діяльністю 
настільки скомпрометували 
свої колишні ідеї, що для полі-
тичного виживання вимушені 
шукати нову нішу. Стрімко 
ростучий суспільний запит на 
націоналізм став сигналом для 
політичних банкрутів і при-
стосуванців з ліберального 
табору: націоналістична ніша 
розширюється, а значить – є 
можливість із цього покорис-
татися.
Друге. Організатори “іні-

ціатив” – переважно особи з 
великим – часто багатопар-
тійним – досвідом. До речі, 
значна частина з них і зараз 
перебувають у партіях. І най-
цікавіше, що їхні партії ідеоло-
гічно й програмово спрямовані 
проти націоналізму, а, голо-
вне, є системними складовими 
чинного українофобського 
режиму.
Наприклад, кар’єрний полі-

тик, народний депутат України 
Тарас Стецьків – організатор 
фінансування й бухгалтер-
касир за сумісництвом як 
“Холодноярської”, так і “Зарва-
ницької ініціативи”; колишній 
комсомольський активіст, за 
інформацією однокурсників – 
колишній комуніст, народним 
депутатом України І скли-
кання, попри це, став як член 
президії Львівської крайової 
ради Руху та член Великої 
Ради Руху.

З 1991 року Тарас Стець-
ків вже в президії “свіжоспе-
ченої” Партії демократичного 
відродження України, разом 
з Леонідом Кучмою увійшов 
до фракції “Нова Україна”. 
Тоді ж у житті Стецьківа роз-
почався тривалий восьми-
річний “кучмістський” період 
біографії: 1992-1993 років він 
є радником Прем’єр-міністра 
України Л. Кучми, у 1996 році 
Стецьків стає членом ство-
реної “під Кучму” Народно-
демократичної партії, обіймає 
посади заступника голови 
НДП з ідеологічних питань, 
та голови львівської організа-
ції партії. 1998 року Стецьків 
програє мажоритарні вибори 
у Галичині, але, все-таки, 
стає народним депутатом ІІІ 
скликання завдяки завчасно 
“продуманому” 10-му місцю у 
списку НДП. 1999 року Стець-
ків, знову добре відчуваючи 
кон’юнктуру, змінює партію 
– стає членом націонал-
ліберальної ПРП Пинзеника, 
очолює Львівську організа-
цію партії, входить до фракції 
“Реформи-Конгрес”.
А вже 2001-го один із куч-

містів першого призову Тарас 
Стецьків “покаявся” і став 
одним із керівників кампанії 
“Україна без Кучми”, членом 
спеціальної ради “Громадської 
ініціативи “Форум національ-
ного порятунку”, членом пре-
зидії Громадського комітету 
опору “За Правду!”. Револю-
ційність Тараса Стецьківа “під-
мазали” події 9-го березня, 
коли він поїхав виручати 
заарештованих студентів з 
комітету “За Правду!”, але від-
мовився захищати заарешто-
ваних унсовців. 2002-го року 
Тарас Стецьків стає народним 
депутатом від блоку Віктора 
Ющенка “Наша Україна”. 2004 
року – “польовий командир” 
Майдану. 2006-го вперше 
стався збій у політичному 
чутті Стецьківа – він не потра-
пляє до Парламенту за спис-
ком блоку “Пора”-ПРП.
Відтак, вже 2007 року 

Стецьків знайшов собі нових 
соратників – лівака Юрія 
Луценка й спонсора Давіда 
Жванію. Разом з ними орга-
нізував проект “Народна 
самооборона”. Кампанія з 
“розкрутки” “Народної Само-
оборони” гучно стартувала 
на Різдвяні свята. Ось як роз-
хвалював цей проект Тарас 
Стецьків: “НС виникла, бо 
в Україні бардак. Політики 
різних кольорів, які прийшли 
до влади, не виконують своїх 
обіцянок”, “Народна самообо-
рона не є проектом. Ми обо-
роняємо від свавілля влади”. 
На позачергових парламент-
ських виборах 2007 року 
Тарас Стецьків, як соратник 
Юрія Луценка і Давіда Жванії, 
став народним депутатом за 
списком “Нашої України – 
Народної Самооборони”. Як 
відомо, практично всі члени 
групи “Народна самооборона” 
у парламенті стали “тушками”, 
а Давід Жванія наразі активно 
працює над скріпленням про-
президентської більшості у 
Верховній Раді.

«Козачки» 
Бродського – Юсов, 
Пантюк, Золотарьов
Андрій Юсов, Євген Золота-

рьов – мізки та м’язи “ініціатив”. 
Колись – активісти молодіжних 
організацій, згодом – мотори 
“Пори”. 2007 року вигулькнули 
в керівництві партії “Вільних 
демократів”, створеній відвер-
тим українофобом, а сьогодні 
– одним із речників Януковича 
– Михайлом Бродським. Тоді 
в коментарі “Україні молодій” 
Євген Золотарьов пояснював 
такі зміни тим, що “тут при-
ємне товариство людей, які є 
нашими однодумцями, які теж 
є прихильниками ліберальних 
цінностей”. Згодом, разом з 
Бродським, Юсов і Золотарьов 
були у виборчому списку партії 
“Вільні демократи” на позачер-
гових парламентських виборах 
2007 року, відповідно 9 та 12 
номерами. Під час цих виборів 
доля звела у політичних деба-
тах на каналі «ICTV» лібераль-
них “Вільних демократів” та 
націоналістичну “Свободу”. У 
кулуарах заходу “вільні демо-
крати” переконували знайо-
мих націоналістів, що участь у 
націоналістичному виборчому 
списку – це серйозна пляма 
на їхній політичній біографії. 
Виборча кампанія партії Брод-
ського була провальною і його 
“козачки” Юсов і Золотарьов 
“залягли на дно”.
З того часу Андрій Юсов 

встиг попрацювати на посаді 
начальника Управління моло-
діжної та сімейної політики 
Одеської міської ради при 
міському голові Гурвіцові, за 
керівництва якого встановили 
скандальний пам’ятник коро-
нованій хвойді Катерині ІІ, а 
також, разом з тим же Гурві-
цом, Андрій Юсов балотувався 
від ліберального “Фронту змін” 
Арсенія Яценюка до Одеської 
міської ради під час місцевих 
виборів 2010 року. Щоправда, 
на своєму персональному 
сайті ці “делікатні” біогра-
фічні відомості – про Брод-
ського, Гурвіца, “Фронт змін” 
тощо – Андрій Юсов завбач-
ливо не вказав. Хоча й того, 
що вказав – достатньо: на 
сьогодні Андрій Юсов є спів-
координатором Ліберального 
Українського Клубу. Тому й 
закономірно, що під час місце-
вої виборчої кампанії у жовтні 
2010 року ліберал Андрій 
Юсов заявив: “Я билингв – у 
меня два родных языка – 
украинский и русский”.
Ще один активіст Грома-

дянської кампанії “Пора”, член 
її керівних органів, а за суміс-
ництвом письменник – Сергій 
Пантюк – повторив політичну 
траєкторію своїх ліберальних 
однодумців Юсова і Золота-
рьова: також був у керівни-
цтві “Вільних демократів”, 
також разом з Бродським 
балотувався до парламенту 
(№15 виборчого списку партії 
“Вільних демократів”), після 
програшу “Вільних демокра-
тів” також надовго щез із 
політичного життя. Нині лібе-
рал Сергій Пантюк активно 
просуває ідею “аполітичного” 
й “позапартійного” спротиву 

українофобському режимові 
Януковича.
Стецьківа, Юсова, Золо-

тарьова, Пантюка об’єднує 
також те, що вони – давні 
соратники Владислава Кась-
ківа – одного з нинішніх фаво-
ритів Януковича, який очолює 
Державне агентство з інвести-
цій та управління національ-
ними проектами України.
Після бридкого політичного 

кульбіту керівника “Пори” й 
гучних скандалів щодо роз-
крадання коштів на Майдані, 
іноземні фонди, напевне, не 
виділять цим людям ані копійки 
грошей. Отже, залишається 
внутрішній ресурс. Постає 
питання: чиї гроші залучають 
для реалізації “Холоднояр-
ської/Зарваницької ініціативи” 
соратники Бродського, Кась-
ківа та Жванії? Чи вдасться 
українській молоді, незаплямо-
ваним громадським активістам, 
щирим письменникам і музи-
кантам використати цих, м’яко 
кажучи, політично забруд-
нених осіб для прикриття, 
й розпалити Огонь Новий з 
Холодного Яру? Чи скоріше 
навпаки – національно свідо-
мих українців використовують 
у новій серйозній політичній 
грі, на кшталт сумновідомих 
чекістських спецоперацій 
“Заповіт”, “Щириє” та інших, 
аби спочатку виявити молоду 
хвилю українських націона-
лістів у Центрі та на Заході 
України, вдало цю хвилю осід-
лати, а потім спустити в кана-
лізацію?... Аби Стецьків ще 
раз став депутатом? Аби стали 
нардепами Юсов, Золотарьов? 
Щоб отримали політичну 
вигоду Каськів, Жванія, Брод-
ський, Гурвіц, Яценюк, чи хто 
там сьогодні є “ляльководом” 
згаданих у статті персон?
Не будемо гадати. Для 

початку щирі громадські 
активісти таки мають знати, 
під чиї прапори вони стають, 
навіть якщо акцію (ініціативу, 
рух тощо) проголошують без-
прапорною.
Минуло три роки після 

того, як організатори “іні-
ціатив” плямили свобо-
дівців за націоналізм, але 
раптом підневільні “демо-
крати” вирішили й собі 
набути подібну “пляму”. 
Зрозуміло, що вони це роблять 
не через політичне каяття чи 
ідеологічне прозріння. У кра-
щому разі, вони вдаються до 
політичної мімікрії через сус-
пільну кон’юнктуру, у гіршому 
– виконують зобов’язання 
перед соратниками та спон-
сорами. Скоріше друге, бо 
запідозрити Бродського, Кась-
ківа та Жванію в політичному 
альтруїзмі вкрай важко.
З огляду на різницю між 

партійним минулим і декла-
рованим ідеологічним сього-
денням, так і хочеться сказати 
холодноярській псевдо-боївці, 
що складається із соратників 
Бродського, Каськіва та Жванії: 
панове, або одягніть спіднє, 
або скиньте хрестики...

Олександр АРОНЕЦЬ, 
заступник голови 
ГО “Люстрація”.

Скорочено. 
Повна версія на сайті.

Щороку у Холодний Яр з’їжджаються патріоти з усієї 
України, щоби набратися снаги й розпочати новий етап 
боротьби з окупантами. Традиційно останніми роками 
організовані заходи провадить Історичний Клуб 
“Холодний Яр” Романа Коваля. Щороку все більше 
українців приходять у Холодний Яр. Ця місцина вже 
серед наших сучасників стала символом нескореності, 
нетерпимості до окупантів, готовності до боротьби.



10 ПРОГРАМА ТБ
Понеділок, 18 квітня
УТ-1
06.00 ТРК “Ера”
09.00 Пiдсумки тижня
09.45, 18.15 Друга смуга
10.00 Легко бути жiнкою
11.10 Шеф-кухар країни
12.10, 18.45, 21.30, 15.25 Дiловий свiт
12.20 Право на захист
12.40 Армiя
13.00 Наша пiсня
13.40 Т/с «Жiнки, яким пощастило»
15.15 Euronews
15.30 Ближче до народу
15.55 Шустер-Live
17.55 Вiкно в Америку
19.00 Про головне
19.35 Глибинне бурiння
20.25 Сiльрада
20.40, 02.45 На добранiч, дiти
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Свiт спорту
21.45 Хокей. ЧС. Україна – Литва
23.50, 00.35 Пiдсумки
01.45 ТелеАкадемiя

Канал «1+1»
06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 Снiданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.55 ТСН
07.25 М/ф «Смурфи»
09.25 Смакуємо
10.00 Х/ф «Уроки виживання»
11.35 Шiсть кадрiв
12.20 Велике перевтiлення
13.05, 01.55 Х/ф «П’ять крокiв хмарами»
17.15 Х/ф «Кука»
20.10 Зiрка+зiрка-2
22.20 Т/с «Iнтерни»
22.45 Велика рiзниця
00.20 Х/ф «Кривава мама»

Інтер
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З новим ранком
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення Мухтара»
10.10 Т/с «Вiдчиніть, мiлiцiя»
12.15 Знак якостi
12.55 Здоровенькi були
13.55 Детективи
14.30 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв»
16.25 Чекай на мене
18.10 Всi свої
19.00 Т/с «Обручка»
20.00, 01.00 Подробицi
20.30 Т/с «Робiнзон»
22.45 Т/с «Свiтлофор»
23.45 2 кiнські сили
00.15 Зоряний загiн
01.35 Х/ф «Розвiдка 2023»

Новий канал
06.55 Kids’ Time
07.00, 07.10, 07.40 Пiдйом
07.05 Смiховинки
07.30, 09.00, 19.00, 00.45 Репортер
09.10 М/ф «Елвiн i бурундуки»
11.15 Т/с «Курсанти»
13.45 Т/с «Татусевi доньки»
14.40, 15.45 Teen Time
14.45 Т/с «АйКарлi»
15.50 Т/с «Друзi»
16.45 Т/с «Бальзакiвський вiк, або Всi чоловiки 
сво...»
17.55, 21.40 Т/с «Воронiни»
19.15, 01.00 Спортрепортер
19.35 Батьки i дiти
20.35 Т/с «Ластів’яче гнiздо»
22.45, 01.15 Новий погляд
23.45 Т/с «Грань»
01.10 Служба розшуку дiтей
02.05 Х/ф «Парковка»

ІCTV
06.25, 07.35 Дiловi факти
06.40, 09.25, 12.55, 19.10, 01.50 Спорт
06.45 Свiтанок
07.40 Факти тижня
08.45, 12.45, 18.45, 22.30 Факти
09.30 Люди, конi, кролики i... домашні ролики
10.30, 16.35 Т/с «Опери. Хронiки вбивчого вiд-
дiлу»
13.00 Провокатор
14.00 Анекдоти по-українськи
14.20 Х/ф «Бiблiотекар-2: Повернення до 
копалень царя Соломона»
19.15, 00.55 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Помста»
22.45 Свобода слова
02.00 Покер пiсля пiвночi

СТБ
06.00, 01.45 Бiзнес +
06.05 Годинник убивцi
06.55 Т/с «Кулагiн i партнери»
07.20 Т/с «Комiсар Рекс»
09.20 Танцi iз зiрками
12.10 Танцi iз зiрками. Пiдсумки голосування
12.55 Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв
15.00 Давай одружимося
17.00 Паралельний свiт
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.10 Неймовiрна правда про зiрок
19.00 Танцюють всi!
22.25 Очна ставка
23.25 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Клiнiка»
01.35 Вiкна-спорт
01.50 Х/ф «Нiжне чудовисько»

НТН
06.50 Х/ф «Бажаю здоров’я!»
08.20 Правда життя
09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю»
10.00, 23.00 Т/с «Закон i порядок»
11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00, 00.00 Т/с «Детективи»
12.40 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
14.35, 19.20 Т/с «Оголошений у розшук»
15.30 Х/ф «Загiн спецiального призначення»
16.45 Х/ф «Московськi красунi»
18.30 Агенти впливу
19.00, 21.30, 00.30 Свiдок
01.00 Х/ф «13 привидiв»
02.30 Т/с «Iнспектор Деррiк»

ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин
06.45, 17.00, 19.00 Подiї
07.10, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження»
08.20, 14.00 Т/с «Слiд»
09.00 Х/ф «Хронiки однiєї подружньої зради»
11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Повернення»
12.00 Т/с «Дорога моя людина»
13.00 Нехай говорять
15.40 Щиросерде зiзнання
16.10 Федеральний суддя
17.15 Критична точка
20.15 Т/с «Глухар. Повернення»
22.15 Х/ф «Кiнг Конг»
02.00 Х/ф «Карусель»

Вівторок, 19 квітня Середа, 20 квітня Четвер, 21 квітня
УТ-1
06.00 ТРК “Ера”
09.00, 21.00, 01.20 Пiдсумки дня
09.25 Книга
09.45, 18.15 Друга смуга
10.00 Донорська конференцiя зi збору коштiв на 
фiнансування Чорнобильських проектiв
12.10, 18.45, 21.30, 14.50 Дiловий свiт
12.20 Хай щастить
12.40 Темний силует
13.00 Щоденник фестивалю «World’s beauty star-
2011»
13.15 Т/с «Жiнки, яким пощастило»
14.40 Euronews
15.00, 17.20 Київський самiт з питань безпечного 
iнновацiйного використання ядерної енергiї
16.45 Нащадки
19.00 Спортсмен року
20.40, 02.45 На добранiч, дiти
20.55 Офiцiйна хронiка
21.25 Свiт спорту
21.45 After Live
22.05 Фольк-music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 00.30 Пiдсумки
23.15 Вiд першої особи
01.45 ТелеАкадемiя
03.00 Х/ф «Кутузов»

Канал «1+1»
06.05 Служба розшуку дiтей
06.10, 11.55 Т/с «Тiльки кохання»
06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 Снiданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25, 01.40 ТСН
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00, 17.55 Сiмейнi драми
10.55, 18.45 Не бреши менi
12.30 Анатомiя слави
13.20 Сеанс Кашпiровського
14.15 Розкiшне життя
15.10 Х/ф «Маленька мiс щастя»
17.15 Шiсть кадрiв
20.10 Мiняю жiнку
21.35, 22.15 Т/с «Iнтерни»
22.40 Про любов
23.50 Х/ф «Кука»
01.55 Т/с «Руда»

Інтер
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З новим ранком
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення Мухтара»
10.10 Т/с «Розвiдники»
12.15 Знак якостi
12.55 Здоровенькi були
13.55 Судовi справи
14.55 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв»
16.55, 22.45 Т/с «Свiтлофор»
18.10 Всi свої
19.00 Т/с «Обручка»
20.00, 00.55 Подробицi
20.30 Т/с «Робiнзон»
23.45 Моя країна
00.10 Зоряний загiн
01.30 Х/ф «Дружина астронавта»

Новий канал
06.55 Kids’ Time
07.00, 07.10, 07.40 Пiдйом
07.05 Смiховинки
07.30, 09.00, 19.00, 00.50 Репортер
09.10 Х/ф «Нiч у Роксберi»
11.10 Т/с «Курсанти»
13.45 Т/с «Татусевi доньки»
14.40, 15.45 Teen Time
14.45 Т/с «АйКарлi»
15.50 Т/с «Друзi»
16.45, 23.45 Т/с «Бальзакiвський вiк, або Всi 
чоловiки сво...»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.15, 01.10 Спортрепортер
19.35 Знову разом
20.40 Т/с «Ластів’яче гнiздо»
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.50 Т/с «Щасливi разом»
01.20 Х/ф «Сумнiв»
02.55 Зона ночi
03.00 Мовчазне божество

ІCTV
06.25 Дiловi факти
06.35, 09.25, 12.55, 19.10, 02.05 Спорт
06.45 Свiтанок
07.30, 13.00 Пiд прицiлом
08.45, 12.45, 18.45 Факти
09.30, 19.15, 01.10 Надзвичайнi новини
10.35, 16.35 Т/с «Опери. Хронiки вбивчого 
вiддiлу»
12.40, 14.00 Анекдоти по-українськи
14.20, 20.10 Т/с «Помста»
22.40 Х/ф «Бетмен»
02.15 Покер пiсля пiвночi

СТБ
06.00, 01.40 Бiзнес +
06.05 Т/с «Кулагiн i партнери»
06.30 Т/с «Комiсар Рекс»
09.15 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя»
11.55 Нез’ясовно, але факт
12.55 Битва екстрасенсiв
13.55, 22.25 Очна ставка
15.00 Давай одружимося
17.00 Паралельний свiт
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.10 Неймовiрна правда про зiрок
19.50 Правила життя
23.25 Т/с «Доктор Хаус»
00.25 Т/с «Клiнiка»
01.30 Вiкна-спорт
01.45 Х/ф «Нiжне чудовисько»

НТН
07.15, 15.45 Х/ф «Загiн спецiального призна-
чення»
08.40, 19.00, 21.30, 00.30 Свiдок
09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю»
10.00, 23.00 Т/с «Закон i порядок»
11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00, 00.00 Т/с «Детективи»
12.40, 01.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
14.45, 19.20 Т/с «Оголошений у розшук»
17.05 Х/ф «Летючий голландець»
18.30 Речовий доказ
02.50 Т/с «Iнспектор Деррiк»

ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин
06.50, 17.00, 19.00 Подiї
07.10, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження»
08.20, 14.00, 22.15 Т/с «Слiд»
09.00, 20.15 Т/с «Глухар. Повернення»
11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Повернення»
12.00 Т/с «Дорога моя людина»
13.00 Нехай говорять
15.40 Щиросерде зiзнання
16.10 Федеральний суддя
17.15 Критична точка
21.15 Т/с «Дорожнiй патруль»
23.50 Т/с «Тюдори»
01.00 Х/ф «Кiнг Конг»

УТ-1
06.00 ТРК “Ера”
08.40, 00.55 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20 Пiдсумки дня
09.25 На зв’язку з урядом
10.00, 17.05 Друга смуга
10.05 Легко бути жiнкою
11.10 Досвiд
12.10, 18.45, 21.30, 14.50 Дiловий свiт
12.20 Крок до зiрок
13.15 Т/с «Жiнки, яким пощастило»
14.40 Euronews
15.00, 17.10 25 рокiв Чорнобильської катастрофи. 
Безпека майбутнього
19.00 Про головне
19.40 Чоловiчий клуб
20.40, 02.45 На добранiч, дiти
20.55 Офiцiйна хронiка
21.25 Свiт спорту
21.45 Хокей. ЧС. Україна – Польща 
23.55, 00.40 Пiдсумки
01.45 ТелеАкадемiя
03.00 Х/ф «Три днi Вiктора Чернишова»

Канал «1+1»
06.05 Служба розшуку дiтей
06.10, 11.55 Т/с «Тiльки кохання»
06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 Снiданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.00, 01.10 ТСН
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00, 17.55 Сiмейнi драми
10.55, 18.45 Не бреши менi
12.25, 22.15 Про любов
13.20 Сеанс Кашпiровського
14.15 Сусiдськi вiйни
15.10 Х/ф «Останнiй телегерой»
17.15 Шiсть кадрiв
20.00 Пекельна кухня
21.10, 21.50 Т/с «Iнтерни»
23.25 Х/ф «Маленька мiс Щастя»
01.25 Т/с «Руда»

Інтер
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З новим ранком
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення Мухтара»
10.10 Т/с «Розвiдники»
12.15 Знак якостi
12.55 Здоровенькi були
13.55 Судовi справи
14.55 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв»
16.55, 22.45 Т/с «Свiтлофор»
18.10 Всi свої
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Робiнзон»
23.45 Зоряний загiн
00.30 Подробицi
01.00 Х/ф «Мисливець на прибульців»
02.40 Телевiзiйна служба розшуку дiтей
02.45 Всесвiтнiй мандрiвник

Новий канал
06.55 Kids’ Time
07.00, 07.10, 07.40 Пiдйом
07.05 Смiховинки
07.30, 09.00, 19.00, 00.35 Репортер
09.10 Х/ф «Втрачена i знайдена»
11.25 Т/с «Курсанти»
13.55 Т/с «Татусевi доньки»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Т/с «АйКарлi»
15.55 Т/с «Друзi»
16.55, 23.35 Т/с «Бальзакiвський вiк, або Всi 
чоловiки сво...»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.15, 00.55 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я – ваша мама!
20.40 Т/с «Ластів’яче гнiздо»
21.45 Зроби менi смiшно
22.40 Т/с «Щасливi разом»
01.05 Служба розшуку дiтей
01.10 Х/ф «Поп Америка»
02.35 Зона ночi
02.40 Solo-mea

ІCTV
06.25 Дiловi факти
06.35, 09.25, 12.55, 19.10, 02.05 Спорт
06.45 Свiтанок
07.30, 13.00 Пiд прицiлом
08.45, 12.45, 18.45 Факти
09.30, 19.15, 01.10 Надзвичайнi новини
10.35, 16.35 Т/с «Опери. Хронiки вбивчого вiд-
дiлу»
12.40, 14.00 Анекдоти по-українськи
14.20, 20.10 Т/с «Помста»
22.40 Х/ф «Бетмен»
02.15 Покер пiсля пiвночi

СТБ
06.20, 01.35 Бiзнес +
06.25 Т/с «Кулагiн i партнери»
06.50 Т/с «Комiсар Рекс»
09.50 Х/ф «Аварiя – донька мента»
11.55 Нез’ясовно, але факт
12.55 Битва екстрасенсiв
13.55, 22.25 Очна ставка
15.00 Давай одружимося
17.00 Паралельний свiт
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.10 Неймовiрна правда про зiрок
19.05 Зоряне життя
20.10 Росiйськi сенсацiї
23.20 Т/с «Доктор Хаус»
00.20 Т/с «Клiнiка»
01.25 Вiкна-спорт
01.40 Х/ф «Нiжне чудовисько»

НТН
06.00 Х/ф «Летючий голландець»
07.10, 15.30 Х/ф «Загiн спецiального призна-
чення»
08.40, 19.00, 21.30, 01.20 Свiдок
09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю»
10.00, 23.00 Т/с «Закон i порядок»
11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00, 00.00 Т/с «Детективи»
12.40, 01.40 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
14.35, 19.20 Т/с «Оголошений у розшук»
16.50 Х/ф «Мордочка»
18.30 Правда життя
00.30 Покер Дуель

ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин
07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження»
08.30, 14.00, 22.15 Т/с «Слiд»
09.10 Т/с «Дорожнiй патруль»
10.10, 20.15 Т/с «Глухар. Повернення»
11.10, 19.20 Т/с «Маруся. Повернення»
12.10 Т/с «Дорога моя людина»
13.10 Нехай говорять
15.40, 02.30 Щиросерде зiзнання
16.10 Федеральний суддя
17.15 Критична точка
23.50 Т/с «Травма»
00.50 Х/ф «Черепи-2»
03.00 Т/с «Безмовний свiдок»

УТ-1
06.00 ТРК “Ера”
09.00, 21.00, 01.20 Пiдсумки дня
09.25 Свiтло
10.00, 18.15 Друга смуга
10.05 Легко бути жiнкою
11.10 Здоров’я
12.10, 18.45, 21.30, 15.25 Дiловий свiт
12.20 Аудiєнцiя
12.55 Крок до зiрок
13.45 Т/с «Жiнки, яким пощастило»
15.15 Euronews
15.35, 16.25 Т/с «Зона»
17.15 Т/с «Чотири танкiсти i пес»
19.00 Про головне
19.40 Чоловiчий клуб
20.40, 02.45 На добранiч, дiти
20.55 Офiцiйна хронiка
21.25 Свiт спорту
21.45 Хокей. ЧС. Україна – Естонiя 
23.55, 00.40 Пiдсумки
01.45 ТелеАкадемiя
03.00 Свiтло Христового Воскресiння

Канал «1+1»
06.05 Служба розшуку дiтей
06.10, 11.55 Т/с «Тiльки кохання»
06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 Снiданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.05, 01.50 ТСН
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00, 17.55 Сiмейнi драми
10.55, 18.45 Не бреши менi
12.50, 22.20 Про любов
13.35 Сеанс Кашпiровського
14.30 Особиста справа 
15.30 Пекельна кухня
17.15 Шiсть кадрiв
20.00 Суперняня
20.50, 21.30, 21.55 Т/с «Iнтерни»
23.30 Х/ф «Володарi шторму»
02.05 Т/с «Принцеса цирку»

Інтер
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З новим ранком
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення Мухтара»
10.10 Т/с «Розвiдники»
12.15 Знак якостi
12.55 Здоровенькi були
13.55 Судовi справи
14.55 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв»
16.55, 22.45 Т/с «Свiтлофор»
18.10 Всi свої
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Робiнзон»
23.45 Зоряний загiн
00.30 Подробицi
01.00 Х/ф «Сталевий гiгант»
02.30 Телевiзiйна служба розшуку дiтей
02.35 Всесвiтнiй мандрiвник

Новий канал
06.55 Kids’ Time
07.00, 07.10, 07.40 Пiдйом
07.05 Смiховинки
07.30, 09.00, 19.00, 00.40 Репортер
09.10 Х/ф «Домашнiй арешт»
11.35 Т/с «Курсанти»
13.55 Т/с «Татусевi доньки»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Т/с «АйКарлi»
15.55 Т/с «Друзi»
16.55, 23.40 Т/с «Бальзакiвський вiк, або Всi 
чоловiки сво...»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.15, 00.55 Спортрепортер
19.35 Смiшно до болю
20.35 Т/с «Ластів’яче гнiздо»
21.40 Мрiї здійснюються
22.45 Т/с «Щасливi разом»
01.05 Служба розшуку дiтей
01.10 Х/ф «Божевiльнi з Алабами»
02.55 Зона ночi
03.00 Хто вони – дiти iндиго?

ІCTV
06.25 Дiловi факти
06.35, 09.25, 12.55, 19.10, 02.00 Спорт
06.45 Свiтанок
07.30 Максимум в Українi
08.45, 12.45, 18.45 Факти
09.30, 19.15, 01.05 Надзвичайнi новини
10.30, 16.30 Т/с «Опери. Хронiки вбивчого вiд-
дiлу»
12.40, 14.00 Анекдоти по-українськи
13.00 Пiд прицiлом
14.15, 20.10 Т/с «Помста»
22.40 Х/ф «Бетмен назавжди»
02.10 Покер пiсля пiвночi

СТБ
06.15, 02.05 Бiзнес +
06.20 Король бензоколонки
06.45 Т/с «Кулагiн i партнери»
07.10 Т/с «Комiсар Рекс»
10.10 Х/ф «Раз на раз не випадає»
11.55 Нез’ясовно, але факт
13.00 Битва екстрасенсiв
14.00 Очна ставка 
15.00 Давай одружимося
17.00 Паралельний свiт
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.10 Неймовiрна правда про зiрок
19.05 Моя правда
20.10, 22.35 Холостяк
23.05 Холостяк. Як вийти замiж
00.05 Т/с «Доктор Хаус»
01.05 Т/с «Клiнiка»
01.55 Вiкна-спорт
02.10 Х/ф «Нiжне чудовисько»

НТН
07.10, 15.40 Х/ф «Загiн спецiального призна-
чення»
08.40, 19.00, 21.30, 01.20 Свiдок
09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю»
10.00, 23.00 Т/с «Закон i порядок»
11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00, 00.00 Т/с «Детективи»
12.40, 01.40 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
14.45 Т/с «Оголошений у розшук»
17.10 Х/ф «I ти побачиш небо»
18.30 Легенди карного розшуку
19.20 Т/с «Ланцюг»
00.30 Покер Дуель

ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин
07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження»
08.30, 14.00, 22.15 Т/с «Слiд»
09.10, 20.15 Т/с «Глухар. Повернення»
11.10, 19.20 Т/с «Маруся. Повернення»
12.10 Т/с «Дорога моя людина»
13.10 Нехай говорять
15.40, 02.30 Щиросерде зiзнання
16.10 Федеральний суддя
17.15 Критична точка
23.50 Т/с «Травма»
00.50 Х/ф «Черепи-3»
03.00 Т/с «Безмовний свiдок»
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11ПРОГРАМА ТБ
П’ятниця, 22 квітня
УТ-1
06.00 ТРК “Ера”
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25 Без кордонiв
10.05 Контингент. Острiв волi
10.35 Загублене мiсто
11.10 Вiра. Надiя. Любов
12.10, 21.20, 15.25 Дiловий свiт
12.20 Надвечiр’я
13.00 Обережно
13.25 Околиця
13.45 Т/с «Жiнки, яким пощастило»
15.15 Euronews
15.35 Т/с «Зона»
16.15 After Live
16.35 Магiстраль
16.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем’єр-лiга. 
«Металург» (Запорiжжя) – «Ворскла» (Полтава)
19.00, 21.25, 01.25 Шустер-Live
23.20 Хресна хода у Колiзеї
01.05 Фiльм Фестивалю Покров
01.20 Трiйка, Кено
02.30 Нацiональна двадцятка

Канал «1+1»
06.05 Служба розшуку дiтей
06.10, 11.55 Т/с «Тiльки кохання»
06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 Снiданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 ТСН
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00, 17.55 Сiмейнi драми
10.55, 18.45 Не бреши менi
12.50 Про любов
13.35 Сеанс Кашпiровського
14.30 Грошi
15.30 Без мандата, без гламуру
17.15 Шiсть кадрiв
20.00 Чорнобиль. Загублений свiт
21.40 Радянська iсторiя
23.15 Х/ф «Полiт фенiкса»
01.20 Х/ф «Володарi шторму»

Інтер
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З новим ранком
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення Мухтара»
10.05, 12.25 Т/с «Вербна недiля»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 Подробицi
20.30 Х/ф «Диво»
22.35 Велика полiтика
01.10 Х/ф «Жах. Торнадо у Нью-Йорку»
02.45 Подробицi
03.15 Всесвiтнiй мандрiвник

Новий канал
06.55 Kids’ Time
07.00, 07.10, 07.40 Пiдйом
07.05 Смiховинки
07.30, 09.00, 19.00, 00.40 Репортер
09.10 Х/ф «Прибульцi на горищi»
11.10 Т/с «Курсанти»
13.45 Т/с «Татусевi доньки»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Т/с «АйКарлi»
15.45 Т/с «Друзi»
16.55 Т/с «Бальзакiвський вiк, або Всi чоловiки 
сво...»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.15, 01.00 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я – ваша мама!
21.35 Iнтуїцiя
23.50 Зроби менi смiшно
01.10 Х/ф «Форрест Гамп»

ІCTV
06.25 Дiловi факти
06.35, 09.25, 12.55, 19.10 Спорт
06.45 Свiтанок
07.30, 13.00 Стоп-10
08.45, 12.45, 18.45 Факти
09.30 Надзвичайнi новини
10.30, 16.40 Т/с «Опери. Хронiки вбивчого 
вiддiлу»
12.35, 14.00 Анекдоти по-українськи
14.25 Т/с «Помста»
19.15 Х/ф «Оперативна розробка»
21.10 Х/ф «Оперативна розробка-2: Комбi-
нат»
23.10 Х/ф «Майкл Клейтон»
02.10 Покер пiсля пiвночi

СТБ
06.15, 03.00 Бiзнес +
06.20 Марiонетка диявола
06.45 Т/с «Кулагiн i партнери»
07.15 Т/с «Комiсар Рекс»
09.15 Х/ф «Пiд небом Верони»
17.45, 22.15 Вiкна-новини
17.55 Х/ф «Мужики!..»
20.00 Україна має талант!
00.20 ВусоЛапоХвiст
01.35 Х/ф «Розiграш»
02.50 Вiкна-спорт

НТН
06.00 Х/ф «I ти побачиш небо»
07.05, 15.40 Х/ф «Загiн спецiального при зна-
чення»
08.40, 19.00 Свiдок
09.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю»
10.00 Т/с «Закон i порядок»
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
14.45, 19.20 Т/с «Ланцюг»
17.05 Х/ф «Сам я – в’ятський уродженець»
20.20 Х/ф «Ти є...»
22.20 Х/ф «Марiя, мати Iсуса»
00.20 Х/ф «Рагiн»
02.05 Особистий погляд

ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин
07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження»
08.30 Т/с «Слiд»
09.10 Т/с «Глухар. Повернення»
11.10, 19.20 Т/с «Маруся. Повернення»
12.10 Х/ф «В гонитвi за щастям»
15.40 Щиросерде зiзнання
16.10 Федеральний суддя
17.15 Критична точка
20.15 Т/с «Прощай, «Макаров!»
00.15 Х/ф «Король, дама, валет»
02.10 Х/ф «Зло – не думай про це»

УТ-1
06.00 ТРК “Ера”
08.00, 11.05 Шустер-Live
12.00 After Live
12.20 Глибинне бурiння
13.00 Х/ф «Про що кiно?»
15.25 Королева України
16.10 Феєрiя мандрiв
16.30 Майстер-клас
16.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем’єр-лiга. 
«Шахтар» (Донецьк) – «Металiст» (Харкiв)
19.00 Золотий гусак
19.30 Хокей. ЧС. Казахстан – Україна 
21.45 Пiдсумки дня
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Ультра
23.45 Великоднi богослужiння

Канал «1+1»
06.10 М/ф «Смурфи»
07.20 Справжнi лiкарi
08.10 Свiтське життя
09.05 Хто там?
10.00 Велике перевтiлення
10.45 Анатомiя слави
11.40 Шiсть кадрiв
12.55 Мiй зможе
14.30 Суперняня
15.30 Сусiдськi вiйни
16.25 Х/ф «Джек-стрибунець»
18.30 Грошi
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Спроба вiри»
00.00 Зiрка+зiрка-2
02.20 Х/ф «Полiт фенiкса»

Інтер
07.25 Найрозумнiший
09.20 Нашi
10.00 Україно, вставай!
10.40 Попелюшка для Баскова
11.15 Вирваний з натовпу
11.55 Позаочi
12.40 Концерт Iгоря Крутого i Лари Фабiан
14.25 Сходження Благодатного вогню в Храмi Гробу 
Господнього
15.10 Х/ф «Покровськi ворота»
18.00 «Вечiрнiй квартал». Спецвипуск
19.00 Розсмiшити комiка
20.00, 02.05 Подробицi
20.30 Майдан’s
22.25 Що? Де? Коли?
23.40 Х/ф «Цар»
02.35 Погляд зсередини: Святая святих Єрусалиму

Новий канал
07.25 М/ф «Принцеса-Лебiдь»
09.00 М/с «Доброго ранку, Мiккi!»
09.40 М/с «Дональд Дак»
10.05 Iнтуїцiя
11.15 Мрiї здійснюються
12.15 Спiвай, якщо можеш
13.30 Файна Юкрайна
15.00 Красунi
16.10 Зроби менi смiшно
17.05 Х/ф «102 далматинцi»
19.00 Х/ф «Справжнiй Гарфiлд»
20.45 Хто проти блондинок?
22.00 Гордiсть країни
00.00 Спортрепортер
00.05 Х/ф «Заплати iншому»
02.25 Х/ф «Солодкий листопад»

ІCTV
06.00 Real Comedy
06.30 Козирне життя
06.55 Х/ф «Перстень нiбелунгiв»
10.40 Диво-люди
11.35 Люди, конi, кролики i... домашні ролики
12.10 Квартирне питання
13.05 Х/ф «Бетмен i Робiн»
15.45 Пiд прицiлом
16.45 Провокатор
17.45 Максимум в Українi
18.45 Факти
18.55 Спорт
19.00 Наша Russia
20.15 Х/ф «Бетмен. Початок»
23.05 Т/с «Рюрiки»
23.30 Жiноча логiка
00.55 Х/ф «Мiсто янголiв»
02.50 Х/ф «Жнива»

СТБ
06.35, 01.50 Х/ф «Сватання гусара»
07.55 Караоке на майданi
08.55 Їмо вдома
10.00, 00.50 ВусоЛапоХвiст
10.40 М/ф «Пiнгвiни Мадагаскару»
11.40 Україна має талант!
15.40, 23.00 Неймовiрна правда про зiрок
16.55 Х/ф «Мужики!..»
19.00 Танцi iз зiрками
00.05 Танцi iз зiрками. Пiдсумки голосування
02.55 Мобiльна скринька

НТН
06.00 Легенди бандитського Києва
06.25 М/ф «Остання пелюстка»
06.50 М/ф «Гидке каченя»
07.10 М/ф «Повернення блудного папуги»
07.40 Т/с «Iнспектор Деррiк»
10.05 Х/ф «Загiн спецiального призначення»
11.30 Речовий доказ
12.00 Х/ф «Третiй дубль»
15.10 Х/ф «Мафiя безсмертна»
17.00 Т/с «Каменська»
21.00 Х/ф «З Дону видачi немає»
23.00 Х/ф «Мемуари гейшi»
01.50 Особистий погляд

ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин
06.40, 19.00 Подiї
07.00 Х/ф «Людина-амфiбiя»
09.00 Життя на смак
10.00 Т/с «Прощай, «Макаров!»
12.00 Оголена красуня
13.00 Х/ф «Мiй»
17.00, 19.20 Народна зiрка
19.40 Т/с «На все життя»
21.40 Х/ф «Ден»
00.00 Т/с «Дорожнiй патруль»
01.00 Х/ф «В гонитвi за щастям»

УТ-1
06.00 ТРК “Ера”
09.15 Великоднi богослужiння
11.15 Урочиста Пасхальна служба Божа, Пасхальне 
привiтання i апостольське благословення для Риму i 
всього свiту «Urbi et Orbi»
14.00, 02.25 Х/ф «Переворот через голову»
15.10 Так просто!
15.30 Ближче до народу
16.00 В гостях у Д. Гордона
16.50 Золотий гусак
17.20 Дiловий свiт
17.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем’єр-
лiга. «Севастополь» (Севастополь) – «Iллiчiвець» 
(Марiуполь)
20.05, 21.40 Проводи на Євробачення-2011 Мiка 
Ньютон
21.00, 01.20 Пiдсумки тижня
22.50 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу
23.40 Автодрайв
23.50 Мамо, вiчна i кохана
02.00 Загублене мiсто

Канал «1+1»
07.10 М/ф «Самотнiй воїн»
08.35 М/ф «Золота антилопа»
09.05 Лото-Забава
10.00, 05.50 Ремонт +
10.50 Смакуємо
11.25 Розкiшне життя
12.20 Мiняю жiнку
13.50 Шiсть кадрiв
14.30 Х/ф «Спроба вiри»
18.30 Особиста справа
19.30, 23.35 ТСН-Тиждень
20.10 Мiй зможе
21.30 Велика рiзниця по-українському
22.40 Свiтське життя
00.20 Х/ф «День, коли помер Христос»
02.50 Т/с «Принцеса цирку»

Інтер
06.10 Сходження Благодатного вогню в Храмi Гробу 
Господнього
07.15 Поки всi вдома
08.05 Формула кохання
09.00, 09.55, 10.40, 11.40, 14.40, 15.45 Недiля з 
«Кварталом»
09.30 Школа лікаря Комаровського
10.00 Ранкова пошта
10.45 Смачна лiга
11.45 Орел i Решка
12.40 Недiля з «Кварталом»
12.45 Майдан’s
14.45 Розсмiшити комiка
15.55 КВК
18.10 «Вечiрнiй квартал». Спецвипуск
19.10 Гаряче крiсло
20.00, 02.35 Подробицi тижня
20.55 Х/ф «Її серце»
22.50 Концерт «Добродiйний концерт до ювiлею М. 
Горбачова»
00.40 Х/ф «15 хвилин»

Новий канал
06.35 Х/ф «Вiльний бiг»
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 Даєш молодь
08.50 М/с «Доброго ранку, Мiккi!»
09.30 М/с «Дональд Дак»
09.55 М/ф «Воллес i Громiт: Прокляття Кролика-
Перевертня»
11.25 Хто проти блондинок?
12.55 Шоуманiя
13.40 Вiдiофанiя
13.45 Ексклюзив
14.35 Аналiз кровi
15.20 Info-шок
16.20 Т/с «Воронiни»
18.05 М/ф «Елвiн i бурундуки-2»
19.55 Спiвай, якщо можеш
21.10 Х/ф «Острiв»
00.05 Красунi
00.30 Спортрепортер
00.50 Х/ф «Престиж»

ІCTV
06.10 Факти
06.25 Квартирне питання
07.20 Анекдоти по-українськи
07.40 Т/с «Рюрiки»
08.05 Х/ф «Мiсто янголiв»
10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя
11.55 Iнший футбол
12.20, 19.40 Спорт
12.25 Стоп-10
13.25 Пiвденне Бутове
14.30 Х/ф «Золота дитина»
16.35 Велика рiзниця
18.25 Наша Russia
18.45 Факти тижня
19.45 Х/ф «Бетмен. Темний лицар»
22.50 Х/ф «Пiсля заходу»
00.50 Х/ф «Майкл Клейтон»
02.50 Iнтерактив
03.05 Х/ф «Життя цього хлопця»

СТБ
06.50 Х/ф «Розiграш»
08.50 Їмо вдома
10.00, 02.45 Неймовiрнi iсторiї кохання
11.00 Караоке на майданi
12.00 Холостяк
14.05 Холостяк. Як вийти замiж
15.55 Моя правда
17.00 Зоряне життя
18.00 Росiйськi сенсацiї
19.00 Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв
21.00 Х/ф «Дружина за контрактом»
23.05 Т/с «Доктор Хаус»

НТН
06.00 Легенди бандитського Києва
06.25 М/ф «Крокодил Гена»
07.20 Т/с «Iнспектор Деррiк»
09.35, 15.10 Т/с «Каменська»
11.30 Легенди карного розшуку
12.00 Агенти впливу
12.30 Бушидо. Схiднi єдиноборства
17.05 Х/ф «З Дону видачi немає»
19.00 Х/ф «Ноїв ковчег»
22.30 Х/ф «Потоп»
00.40 Х/ф «Воїн»
03.00 Особистий погляд

ТРК «Україна»
06.40, 19.00 Подiї
07.00 Х/ф «Приборкувачка тигрiв»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Т/с «Дорожнiй патруль»
11.00 Т/с «Прощай, «Макаров!»
13.00 Т/с «На все життя»
15.00 Чинник пiдлоги
16.00, 19.25 Т/с «Катрусине щастя»
20.20 Т/с «Ментовськi вiйни»
22.20 Футбольний вікенд
23.30 Х/ф «Ден»
01.30 Х/ф «Мiй»

Субота, 23 квітня Неділя, 24 квітня
14 - 20 квітня 2011 р.

 Анонси 
Акція протесту 

з нагоди першої річниці 
Харківських угод

27 квітня «Свобода» спільно з опози-
ційними силами проведе у Києві масову 
акцію протесту проти українофобської 
політики режиму Януковича. 13 квітня 
відбулося засідання оргкомітету з про-
ведення акції протесту, присвяченої 
річниці ратифікації зрадницьких Харків-
ських угод. Початок акції о 17:00 в парку 
Шевченка, що в місті Києві
Нагадаємо, «Свобода» організує про-

тестні акції з приводу Харківських угод 
по всій Україні. Перша з них – 14 квітня у 
Харкові. Міська організація ВО “Свобода” 
проводить акцію “Рік зради після Харків-
ських угод”. 

Акція протесту 
проти Табачника

15 квітня об 11:00 в Дніпропетров-
ську на розі проспекту Гагаріна та 
вулиці Чернишевського активісти Дні-
пропетровської “Студентської Свободи” 
проведуть акцію протесту. Молоді сво-
бодівці у театралізованій формі про-
демонструють студентству реальну 
сутність політики Дмитра Табачника. По 
довідки звертатись до голови ГО “Сту-
дентська свобода” у Дніпропетровську 
Дениса Ковальова: тел. (096) 778 59 72, 
або на електронну адресу організації: 
kdv_svoboda@ukr.net

Фільм про антирадянський 
опір в Білорусі

16 квітня о 14:00 кіноклуб “Револю-
ція” покаже фільм “Білоруський резис-
танс”. Показ відбудеться в приміщенні 
товариства “Меморіал”, що за адресою: 
місто Київ, метро Голосіївська, вул. 
Стельмаха, 6а. 
Фільм розповідає про антирадянський 

опір на території Білорусі в 1944-1957 
роках. Відкривається та частина історії, 
яку довго замовчували за Радянського 
Союзу. Це фільм-реконструкція подій, 
архівні зйомки, бесіди з реальними учас-
никами тих подій. Вхід – вільний.

«Галицький Великдень» 
у Львові

Напередодні Великодніх свят Сту-
дентська “Свобода” закликає всіх 
охочих долучитися до акції “Галицький 
Великдень”. «Звертаємося до львів´ян, 
які традиційно відзначають світле свято 
Воскресіння Господнього у родинному 
колі: аби ви запросили до себе побра-
тима зі Східної України. Це чудова 
нагода проявити свою українську гос-
тинність і розділити з гостем радість 
Великодня. Просимо тих, хто хоче взяти 
гостей на 23-26 квітня або має пропо-
зиції чи запитання, зголошуватися на 
електронну скриньку: stud.svoboda@
gmail.com»

Націоналістична толока на 
Хортиці

16 квітня Запорізька організація ВО 
“Свобода” проведе націоналістичну 
толоку на острові Хортиця. Збір о 10:00 в 
парку Т.Г.Шевченка на острові Хортиця. 
Запрошуємо всіх охочих зробити лад на 
священному острові.

«Українська дискотека» 
у Львові

27 квітня з ініціативи Студентської 
“Свободи” відбудеться “Українська Дис-
котека”. В українському стилі молодь 
забавлятиме фольк-рок оркестр “Тара-
сова ніч” та команда КВН “Єталон”. 
Адреса клубу – вулиця Героїв УПА, 77. 
Початок о 22:00. Вхід у вишиванці або з 
елементами народного строю.
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відповідальний Р. В. Кошулинський; 
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наклад 20 000. 
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телефонів безкоштовні. 

E-mail: gazeta@svoboda.org.ua

Брати і сестри 
українці! 
Пожертви 

на діяльність 
“Свободи” можна 

переказати 
на рахунок: 

Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода» 
в ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» 

МФО 300614 
р/р 26004000021492 
ЄДРПОУ 00013215

Дорогі українці! Якщо Ви не встигли 
передплатити часопис «Всеукраїн-
ське об’єднання «Свобода» минуло-
річ, Ви можете зробити це зараз на 
кожному поштовому відділенні Укра-
їни. Нагадаємо, що у цьому році наша 
газета виходить уже чотири рази 
в місяць на дванадцяти сторінках, 
з програмою телепередач. Індекс 
видання – 37619, ціна на цілий рік – 

48 грн., на 1 місяць – 4 грн. 

А Ви не забули 
передплатити часопис 

ВО «Свобода»? 

А як святкують Великдень 
народи Європи? 

У Франції на Великдень діти шукають в саду яйця, 
які залишив там… заєць, а в Ірландії символічно ховають 

оселедця, тішачись, що нарешті скінчився піст

Ще одним важливим  елементом 
німецького Великодня є вінки з квітів, 
якими німці традиційно прикрашають 
двері та вікна своїх осель. А святять 
у церкві вони зазвичай не продукти, 
а лише молоденькі гілочки, прикра-
шені стрічками, фруктами, шокола-
дом. Ті гілочки потім дарують один 
одному або вішають біля розп’ять, 
камінів і ліжок, бережуть як обереги 
від хвороб. 
У багатьох італійських регіонах 

на світанку Страсної п’ятниці жінки 
йдуть до церкви, де моляться, 
стоячи голими колінами на підлозі. 
До Великодня всі італійки старанно 

прибирають житло, адже може 
прийти свекруха і затіяти сварку. 
Цього дня зазвичай на столах багато 
розкішних і запашних страв. Напри-
клад, в Кампанії традиційним є так 
званий неаполітанський корж, а в 
Емілії-Романьї обов’язково готують 
зелену болоньську лазанью, в Лаціо 
(Lazio) не буде свята без печеного 
ягняти. А ще італійці готують осо-
бливе печиво у формі голуба. Вели-
кодній  понеділок називають “La 
Pasquetta” –”Малий Великдень” – 
цього дня відбуваються концерти та 
театральні дійства. 
У Фінляндії Великдень – це ще й 

свято початку весни, хоча в цей час 
по всій країні ще лежить сніг. Люди 
сходяться до церкви, аби подиви-
тися концерти та вистави, які там 
цими днями відбуваються. Десь за 
тиждень до Великодня діти висіва-
ють у горщику насіння трави, а потім 
спостерігають, як воно проростає. 
Ця молоденька травичка знаме-
нує швидке настання весни. На сам 
Великдень фіни приносять додому 
вербові гілочки. Особливою святко-
вою прикрасою є квіти, і хоч тепер до 
Фінляндії перед Великоднем приво-
зять живі нарциси і тюльпани, багато 
фінських сімей, все ж, традиційно 
роблять квіти з паперу і пір’їнок, які 
потім фарбують в яскраві кольори. 
Діти зазвичай вбираються “велико-
дніми відьмами” і ходять вітати сусі-
дів, а ті їх пригощають цукерками. 
А потім дітвора влаштовує яскраві 
маскаради, перевдягаючись у тролів 
та інших казкових персонажів.
У Греції на Великдень люди несуть 

до дому освячені свічки. Їдять тра-
диційний суп з баранячих потрохів 

– магіріцу. Відкорковують рецини - 
перше вино торішнього врожаю. У 
Салоніках міський муніципалітет вла-
штовує для всіх – і місцевих, і приїж-
джих – безкоштовне частування: на 
столах є вино, м’ясо і червоні кра-
шанки з солодкими цуреками. Пісні 
лунають до самого ранку, а вели-
кодні канікули у грецьких школярів 
тривають аж 15 днів.

У Великобританії у католиць-
ких храмах відбуваються концерти 
органної музики. У цей день заве-
дено одягати нове вбрання, що сим-
волізує кінець сезону поганої погоди 
і настання весни. 
В Ірландії на вулицях влаштову-

ють танцювальні змагання – перемо-
жець отримує пиріг. У деяких містах 
Ірландії дотримуються гротескного 
великоднього звичаю: символічно 
ховають оселедця.  Це означає, що 
суворий піст, коли риба – основна 
страва, тепер закінчується.

Зібрала Юлія ДЕМБОВСЬКА.

Від Страсної П’ятниці до Світлого 
Воскресіння у Франції мають мовчати 
церковні дзвони – на знак жалоби за 
розіп’ятим Сином Божим. Коли діти 
запитують, чому дзвони не дзвонять, 
батьки кажуть, що вони «відлетіли 
до Риму». Вранці в неділю малюки 
біжать дивитися на те, як ті «дзвони 
повертаються з численними подарун-
ками». А поки вони вдивляються в 
небо, дорослі ховають у садках шоко-
ладні яйця, а діти їх потім шукати-
муть. Символом Великодня у Франції 
є, як і в багатьох європейських кра-
їнах, кролик, який приносить вели-
кодні яйця. Таке «непорозуміння» 
пояснює легенда: язичницька богиня 
весни Естра обернула птаха в зайця, 
але він і далі ніс яйця. Заєць, який 
несе яйця, також є великоднім атри-
бутом в Німеччині.  

 Великодній європейський 
заєць на яйці.

 Великодній 
італійський голуб.

 У німеччині обвішують 
великодніями яйцями дерева.

 З минулого

«Замість 
великодньої 
паски – 

був чорний 
глевкий 

сибірський хліб…»
«Мої діти не мали дитинства. 

Але я не жалію» (Марта Цегельська)

У ці дні, коли українці готуються до 
Великодня, ми поцікавилися – а чи 
вдавалося святкувати Великдень 
нашим українських політв’язням 
у минулому столітті в Сибіру, на 
засланні? 

«Як сьогодні, - розповідає бабця 
Олега Тягнибока Марта Цегельська, - 
Великдень на Сибіру ніхто не святкував. 
Пасок не пекли, бо не було з чого, та 
й часу особливо не було – зранку до 
вечора змушені були тяжко працювати 
на лісоповалі. Про якісь свята навіть 
мови бути не могло – гнали на роботу, 
і все… Замість великодньої паски – був 
чорний глевкий сибірський хліб. Писа-
нок і крашанок також не було, щоправда 
обов’язковим було ділення свяченим 
яйцем. До свят також діставали посилку 
з України від рідних, в якій було трішки 
борошна, трішки меду, горішків і родзи-
нок. А скільки радості було дітям, коли 
знаходили якісь прянички чи тістечка! 
Боже, які вони щасливі були! 
Найважливішою на Великдень була 

Служба Божа. То було найбільше щастя! 
На святкову Літургію, яку відправляв 
отець Артемій (Цегельський – ред.), при-
ходила не лише сім’я, а й довірені люди. 
Серед цих «довірених» був молодий 
теолог (який згодом висвятився на отця), 
котрого діти ніжно кликали Смаль. Він 
мешкав за 3 км. від нашого «посьолка», 
і щонеділі приходив на Службу Божу. 
Приходив також сибіряк-старовір Дехтя-
рьов. Найважливішим для нього був Бог. 
Він прекрасно розумів проповідь україн-
ською, і щоразу просив в о. Артемія бла-
гословення. 
З найбільшим нетерпінням діти чекали 

стареньку німкеню – «бабушку» Шварц, 
яка щоразу приносила їм кошик з гостин-
цями. Більшого щастя для дітей, котрі не 
мали дитинства, і бути не могло.
Коли вже всі збиралися, ми щільно 

зачиняли і заслоняли вікна, і починалася 
святкова Літургія. Опісля приходили інші 
українці, наші земляки. Ми всі разом спі-
вали великодніх пісень, тішилися Воскре-
сінню і сподівалися на щасливішу долю. 
Мої діти не мали дитинства, але я не 
жалію».

На прохання редакції часопису 
розпитувала прабабцю 

Ярина ТЯГНИБОК. 
Нагадаємо, український священик  

Артемій Цегельський був  репресова-
ний 1946 року, коли відмовився перейти 
на московське православ’я. Їх вивезли 
на Сибір нарізно – оця Артемія одним 
товарняком, його дружину Марту з 
трьома дітьми – Андрієм, Лесею і Бог-
данкою (мамою Олега Тягнибока) та з 
її мамою - іншим. Довший час Артемій 
Цегельський, маючи дві освіти – свяще-
ника і музиканта – працював з сокирою 
у тайзі. Додому повернулися через 7 
років.

 1943 рік. Подружжя Марта 
і Артемій Цегельські. 


