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Вступ 

Виступаючи у Верховній Раді України 27 листопада 2014 з посланням 

про зовнішнє і внутрішнє становище, Президент України Петро Порошенко 

зазначив, що «мілітаризація суспільства є неминучою». Причиною цього є 

російська агресія, з якою Україна опинилася сам-на сам і має розраховувати 

лише на власні сили. У держави  немає іншого виходу, як  збільшити воєнні 

витрати з бюджету. Початкова військова підготовка маєстати головним із 

шкільних предметів. «Навколо наших кордонів іноземних солдат – як сарани. 

А найближчими роками Україна мусить розраховувати в першу чергу на 

боєздатність власних Збройних сил», - сказав Глава держави. 

Слід зазначити, що термін мілітаризація (від латинського militaris — 

військовий) в усталеному розумінні має негативні конотації. Словники 

тлумачать його як явище, притаманне імперіалістичним, агресивним 

державам, що характеризується агресивною зовнішньою політикою, 

суттєвим збільшенням військових витрат, пануванням в економіці військово-

промислових бізнесових груп, пануванням відповідної ідеології у 

інформаційному просторі тощо. 

Для українських умов, коли мілітаризація є відповіддю на слабкість та 

розпад пострадянських державних інститутів, покликаних захищати життя та 

законні інтереси громадян, а також реакцією на зовнішню агресію, можливо 

слід послуговуватися іншими, більш поміркованими термінами для 

означення цих процесів.  Наприклад,   «збільшення мілітарної компоненти»; 

«збільшення мілітарних настроїв» тощо. Де у термін/прикметник мілітарний 

– військовий, силовий вкладається лише родове поняття «зброя», 

«озброєний».   
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І. «Мілітарний ген» українського суспільства 

  Мілітаризація, у культурному сенсі, є досить притаманною 

українському суспільству.  Мало який народ мав таку багату історію воєнних 

звитяг, що відбилася у народній пам’яті, фольклорі, літературі. Протягом 

довгого історичного періоду  Україна перебувала у стані політичної та 

культурної «бордеризації» - між руською цивілізацією і «диким полем»; 

християнством і ісламом; православ’ям і католицизмом. Це сформувало 

феномен козацтва, опір поневоленню - феномен гайдамацтва. Розпад 

європейських імперій, російської та австро-угорської, революція, 

громадянська війна, Перша світова  пробудили до життя селянські рухи, 

«махновщину». Друга світова війна та українська антиколоніальна боротьба 

за самостійність – ознаменувалися виникненням озброєних визвольних рухів.   

Ці катаклізми, окрім того, що принесли Україні величезну кількість жертв та 

страждань, зміцнювали мілітарний, «маскулінний» дух суспільства, який не 

був подоланий, попри репресії та гніт загарбників. Українці були добрими 

вояками, мореплавцями  і складали кістяк обох імперських армій – російської 

та австро-угорської, згодом – радянської. 

Якщо говорити про умовний «мілітарний ген» - коли мирний 

громадянин змушений ставати до силової, збройної боротьби, його 

активізація у будь-якому, зокрема і в  українському суспільстві, відбувається 

під впливом  внутрішніх і зовнішніх чинників. Внутрішній – неможливість 

захистити свої інтереси законним шляхом; зовнішній – природна реакція на 

агресію. Причому це може відбуватися як у масштабах суспільства,   груп 

людей  так й  індивідууму. 

Показовим прикладом мілітаризації окремого громадянина, чиї права були 

брутально порушені, а законний вихід із ситуації був неможливим – справа Марвіна 

Хімайєра. 

Довгий час спроможність громадян до опору та навіть самозахисту 

була пригнічена радянськими та пострадянськими правовими звичаями та 

практиками. Право на збройний захист, а то і захист людина делегувала 

державі. Для того, щоб держава почала захищати громадянина, останній мав 

стати жертвою злочину. Дії громадянина, спрямовані на те, щоб уникнути 

ролі жертви – самозахист, розглядався з точки зору того, які саме втрати 

поніс агресор. По-суті будь-який вихід за рамки необхідного  самозахисту 

перетворював агресора на жертву, а мирного громадянина на підсудного. 

Така практика характерна для радянської держави, що воліла бачити у 

громадянах рабів, не спроможних до опору. Кримінальний елемент, «класово 
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близький» до нащадків пролетаріату сприймався державою більш лояльно, 

ніж вільна людина, здатна до відстоювання своєї гідності, життя, прав. 

І досі, як свідчить російська, і подекуди вітчизняна судова практика,   

активний самозахист, що мав наслідком загибель нападника чи тяжкі 

ушкодження, може стати шляхом до позбавлення волі громадянина, що волів 

уникнути долі стати жертвою злочину. 

Російська агресія пробудила в українців давні коди, той самий 

«міліарний ген» що до певного часу дрімав. Мешканці усіх без виключення 

областей добровільно сформували територіальні батальйони для захисту 

територіальної цілісності держави. Цивільні громадяни переказують гроші на 

підтримку Збройних сил України, за власний кошт проходять курси 

військової підготовки та тренінги з надання першої медичної допомоги. За 

офіційними даними Міністерства оборони, українці перерахували 145,5 

мільйонів гривень на матеріально-технічне обладнання та медичне 

забезпечення армії. Теле- і радіо-ефір насичений міліарною тематикою, а 

Інтернет-форуми та соціальні мережі переповнені воєнною лексикою.  

Дослідження Центру медіакомунікацій «Нова Україна» засвідчило, що 

протягом періоду активних воєнних дій на території України мілітаризація 

громадян у медіа-просторі зросла вдвічі.
1
 

 Активізувався суспільний рух за право мати і носити коротко ствольну 

вогнепальну зброю для захисту. 10 грудня 2014 р. у Верховній Раді України 

був зареєстрований законопроект №1135-1 "Про цивільну зброю і 

боєприпаси" за поданням рекордної кількості народних депутатів (31). У 

законопроекті суттєво упорядковуються нормативно-правові умови обігу 

«цивільної зброї», правила щодо застосування  громадянином зброї для   

самозахисту. «Така кількість суб’єктів подання фактично свідчить про 

формування потужної групи, що буде підтримувати в українському 

парламенті ідею повернення громадянам України права на зброю та 

самозахист. Законопроект був розроблений зброярською спільнотою України 

за ініціативою Української асоціації власників зброї. Вперше в історії 

України розробка законопроекту з самого початку була по-справжньому 

відкритою із залученням усіх зацікавлених громадян. Протягом розробки 

законопроект пройшов публічне обговорення та став дійсно громадським» - 

зазначено на сайті організації. 

                                                           
1
 http://newukraineinstitute.org/new/471 
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На перший погляд, стрімка мілітаризація українського суспільства 

стала наслідком боротьби із режимом Януковича на Євромайдані, реакцією 

на зазіхання Росії на українські землі та військовий конфлікт на Донбасі. 

Однак це лише «верхівка айсбергу». Фундаментальні причини нинішнього 

пробудження «мілітарного гену» українського суспільства є глибшими і 

потребують більш докладного аналізу.  

Першопричину готовності донедавна миролюбних українців 

братися за зброю нині слід шукати у недолугій політичній констеляції, 

що не дозволяє громадянам захистити свої права політико-правовими 

методами.  
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ІІ. Передумови мілітаризації українського суспільства у період між 

двома «Майданами» 

Десять років тому здавалося, що Майдан-2004 міг зробити з 

українських політиків державних діячів, здатних поступитися власними 

інтересами заради потреб громадян та національних інтересів. Однак 

суспільного запиту на якісно нову політичну еліту виявилося замало для 

встановлення демократичного політичного режиму. Народним обранцям 

забракувало політичної волі для проведення перетворень, яких потребувала 

держава. Проголошені «помаранчевою командою» реформи захлинулися у 

вирі протиріч та  конкуренції політичної еліти за посади та портфелі. 

Антикорупційна реформа, реформи правоохоронних органів, судів та 

прокуратури, реформа місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою залишилися на папері. А реформи, яким довелося 

бути втіленими, стали додатковим фактором політичної нестабільності.  

Показовим прикладом стала конституційна реформа 2004 року, яка 

була покликана стати політико-правовим механізмом зміни політичного 

режиму. Однак у виконанні українських політиків «більш демократична» 

формула поділу влади в центрі та на місцях призвела до нового витку 

політичної конфронтації. 

  По-перше, парламент, що отримав розширені повноваження відповідно до 

оновленої Конституції, було розпущено президентом всупереч букві Основного закону. 

По-друге, протиріччя між президентом та прем’єр-міністром загострювалися, не 

дивлячись на інституційні стимули до співпраці, закладені у Конституції-2004 р. 

Президент В.Ющенко протистояв прем’єр-міністру Ю.Тимошенко не менш послідовно, 

ніж прем’єру В.Януковичу. По-третє, осередки політичної нестабільності ширилися на 

місцях. Найбільш конфліктогенною була політична ситуація на сході та півдні України, де 

суперечності виникали насамперед між главами обласних державних адміністрацій, 

призначеними В.Ющенко, і органами місцевого самоврядування, представленими 

Партією регіонів та її союзниками. Зокрема, Харківська, Донецька та Луганська обласні 

ради висловили недовіру главам ОДА, що надавало президенту право звільняти 

відповідних губернаторів. Також деякі місцеві ради на півдні та сході України приймали 

рішення про надання особливого статусу російській мові. Такі рішення Донецької, 

Луганської обласних рад, Харківської та Маріупольської міських рад не входили до 

компетенції органів місцевого самоврядування і пізніше були оскаржені відповідно до 

закону. Однак вони засвідчили незгоду депутатського корпусу місцевого рівня із 

політичним курсом офіційного Києва і напружували відносини по лінії «центр-регіони».  

Конфліктність політичного середовища підживлював насичений 

електоральний календар. Тільки-но було підбито підсумки бурхливих 

президентських виборів 2004 р. – вже восени 2005 р. розпочалася виборча 
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кампанія до парламенту та місцевих рад. Через рік після одночасних 

парламентських та місцевих виборів 2006 р., президент оголосив позачергові 

вибори до Верховної Ради. Невдовзі після позачергових парламентських 

виборів 2007 року В.Ющенко знову прийняв рішення про розпуск Верховної 

Ради. Щоправда, це його рішення не було втілено в життя. 2010 рік 

позначився президентськими виборами у січні-лютому і місцевими виборами 

у жовтні. Ще через два роки пройшли чергові парламентські вибори. 

Насичений електоральний календар не дозволяв приховати «гнучкість» 

програмних засад учасників виборчих перегонів та постійні зміни союзників 

партій та блоків в залежності від політичної кон’юнктури.  

На тлі перманентного виборчого процесу, загострення протиріч між 

політичними партнерами і союзами вчорашніх конкурентів 

вихолощувалися або відкладалися реформи, на позитивні результати 

яких розраховували громадяни. Це призводило до дискредитації влади в 

очах  суспільства. Кредит довіри, який нова політична еліта отримала на 

Майдані-2004, танув на очах. Дані Інституту соціології НАН України 

свідчать, що протягом року після Майдану рівень довіри громадян до органів 

влади в Україні був найвищим за всю історію нашої держави. Однак вже 

наступного року – у 2006 р. – відбулося найбільш масштабне падіння рівня 

довіри главі держави та уряду за весь період дослідження Інституту 

соціології (з 1994 р.).  

У 2009 році індекс довіри президенту В.Ющенко впав нижче відповідних індексів 

стосовно парламенту та уряду.
2
 За результатами соціологічного дослідження Центру 

Разумкова у 2009 р., половина (50,6%) опитаних вважали, що головна загроза для 

громадян і держави походила саме від влади.
3
 

Новій політичній еліті не вдалося побудувати в Україні правову 

державу – країну роз’їдала корупція. Станом на 2011 рік індекс сприйняття 

корупції серед політиків та установ в Україні (Corruption Perception Index) 

становив 2,4 бали з 10 (0 балів означає максимальну корумпованість, а 10 

балів – мінімальну).
4
 У 2012 році Україна опустилася на 144 місце індексу 

сприйняття корупції за версією Transparency International. Ступінь 

поширення корупції став найвищим в Європі та посідав перші місця навіть у 

Євразії. Протидія корупції велася переважно «на папері». Попри 

антикорупційну риторику, імітацію діяльності, жодний реальних кроків до 

подолання корупції не здійснювалось. Зокрема,  Національний 

                                                           
2
 http://www.tns-ua.com/ua/global/news/dovira-do-dejakih-vladi-i-politikiv-povertaetsja-229/ 

3
 http://www.viche.info/journal/1595/ 

4
 http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2011/04/6/6083477/view_print/ 
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антикорупційний комітет при Президенті України, який було створено 

тільки-то В.Януковича було обрано Главою держави, не мав повноважень у 

переслідування корупції і його функції зводились до дорадчо-

консультативних. Було проведено 1 засідання цього органу.  

 Корупція ставала дедалі більш розповсюдженою в судах.  Експерти 

проекту "Гідна Україна" вказали, що більше половини українців (63%) 

вважали корупцію в судовій системі дуже поширеною.
5
 Майже третина 

адвокатів та прокурорів визнавала, що корупція поширена на всіх етапах 

судової процедури.
6
 За таких умов пошук справедливості у корумпованих 

судах став зовсім марною справою. Пересічні громадяни опинилися 

фактично у правовому вакуумі – корумпована судова система не залишала 

людям шансів відстояти свої права правовими методами.  

Правоохоронні органи перетворювалися на репресивний аппарат. 

Відповідно до даних Харкоівського інституту соціальних досліджень, у 2004 

– 2011 рр. кількість жертв жорстокого поводження в органах МВС зросла до 

мільйону випадків на рік. У 2012 році від міліцейського свавілля, в т.ч. 

катувань і тримання за ґратами довше, ніж призначений термін, постраждав 

кожен п’ятдесятий українець.
7
 При цьому із понад 114 тисяч (!) скарг на дії 

міліції, котрі надійшли до прокуратури протягом 2012 р., було розслідувано 

лише 1750. Недбале виконання міліціонерами своїх безпосередніх обов’язків 

– охорони правопорядку – і фактично безкарне зловживання владними 

повноваженнями стало основними причинами низького рівня довіри 

громадян до міліції та прокуратури.
8
 Більше половини населення України 

(53,6%) не підтримували діяльність міліції.
9
  

Жахливим свідченням зловживання владою, використання владних 

повноважень проти пересічних громадян та «кругової поруки» в середовищі 

правоохоронних органів та органів юстиції стали резонансні події у селищі 

Врадіївка Миколаївської  області.  

Жорстокий злочин міліціонерів проти  жінки, а головне – нахабні і демонстративні  

спроби уникнути відповідальності, сколихнули не лише Миколаївщину, але й всю країну. 

Люди переконалися у неспроможності владних інститутів не тільки попереджувати та 

                                                           
5
 http://www.dialog.lviv.ua/rirc/doslidzhennia.html 

6
 Відповідно до результатів дослідження корупції у судовій системі України, яке проводилося в Україні у 

2008 році за підтримки United States Agency for International Development та Millennium Challenge 

Corporation. 
7
 http://www.radiosvoboda.org/content/article/25147396.html 

8
 Головаха Є. Українське суспільство 1992-2008: Соціологічний моніторинг / 

Є. Головаха, Н. Паніна. - К., 2008. - 85 с. 
9
 Відповідно до дослідження Центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова, проведеного у 

2009 р. 
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захищати громадян, але й покарати правопорушників: місцева влада зробила, аби 

приховати інформацію про гучний злочин і перешкодити слідству. Громаді довелося 

гуртуватися і буквально брати штурмом будівлю районного відділку міліції. Офіційний 

Київ не поспішав встановлювати справедливість: урядовці та парламентарі відреагувати 

на  відреагував на гучний злочин тільки за кілька днів після протесту місцевих жителів.  

Квола реакція органів влади на чисельні випадки правопорушень 

правоохоронців, суддів та прокурорів, в т.ч. у Врадіївці, спроба притягнути 

до відповідальності не винуватців злочину а протестувальників, 

переслідування потерпілих, тиск на свідків лише зміцнювали переконання, 

що влада покриває злочини держави проти громадян. 

Одним з наслідків корумпованості української держави стало 

стрімке соціальне розшарування.  

За коефіцієнтом Джині – ступенем нерівності розподілу доходів – 

Україна пасе задніх у Європі.
10

 Якщо у 2002 р. співвідношення доходів 10% 

найбагатших і 10% найбідніших українців складало 30/1, то у 2010 р. воно 

зросло до 40/1.
11

  

Надзбагачення високопосадовців та наближених до них представників 

великого бізнесу супроводжувалася скороченням середнього класу та 

зубожінням найменш соціально захищених громадян України. Якщо у 2008 

р. до середнього класу відносили близько 17% населення, то у 2010 р. – 

тільки 10-12%. За результатами опитування Центру Разумкова у 2011 р., 

майже половина українців (48%) зарахували себе до нижчого класу, тобто 

визнали такими, які не можуть забезпечити свої матеріальні та інші потреби 

власними силами.
12

 Як мінімум, половина з них – працевлаштовані люди. 

Робоче місце не стало гарантією від бідності. За офіційними статистичними 

даними, у 2013 р. 65% українців отримували зарплату нижче середньої (3380 

грн на місяць), а 10% українців – нижчу від мінімальної (1147 грн на місяць). 

Середня зарплата в Україні лише вдвічі перевищувала середню пенсію (1483 

грн на місяць), а переважна більшість пенсій коливалися у межах однієї 

тисячі гривень. Враховуючи постійне зростання цін та поступову 

девальвацію національної валюти, фактична купівельна спроможність 

пенсіонерів – людей, кількість яких складає близько третини населення 

України – ставала дедалі нижчою. Ще одним показником зубожіння 

українців є структура видатків. Пересічна українська родина понад половину 

                                                           
10

 У 2005-2013 рр. коефіцієнт Джині для України коливався у межах 0,25-0,29. 
11

 http://ua.korrespondent.net/journal/1304514-korrespondent-princi-i-zhebraki-za-rivnem-rozrivu-mizh-dohodami-

gromadyan-ukrayina-opinilasya-sered-kra 
12

 http://dt.ua/SOCIETY/opituvannya_mayzhe_polovina_ukrayintsiv_vvazhae_sebe_nizhchim_klasom.html 
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своїх доходів витрачає на продукти харчування і не в змозі робити 

накопичення. Відповідно до порівняльного дослідження провідних німецьких 

страхових компаній «Альянц», заощадження українців менші за 

середньоєвропейські у 40-60 разів.
13

  

Українці дедалі сильніше відчували несправедливість у доступі до 

соціальних благ та очікували на дієву державну політику, спрямовану на 

підвищення добробуту населення і проти соціального розшарування. У 2009 

р. більше половини громадян (60%) вважали, що уряд має вирівнювати 

доходи українців, а дві третини (70%) вважали, що уряд має контролювати 

зарплати, ціни та доходи.
14

 Натомість держава ініціювала реформи, 

впровадження яких призводило по протилежного результату. Податкова 

реформа В.Януковича звузила можливості розвитку малого та середнього 

бізнесу. Тисячі малих підприємств по всій Україні було закрито, а люди 

втратили робочі місця. За підрахунками Інституту економічних досліджень 

та політичних консультацій, протягом року після прийняття Податкового 

кодексу реальний рівень безробіття зріс до 8,3%, а кількість підприємців-

фізичних осіб, які зареєструвалися, зменшилася на 50-60% (дані на кінець 

2010 р.).
15

. Пенсійна реформа відтермінувала вихід людей на пенсію 

(зокрема, пенсійний вік жінок було підвищено до 60 років). Проект 

Трудового кодексу фактично роботодавцям можливість встановлювати 

необмежену тривалість робочого часу. Така державна політика призвела до 

того, що українці назвали свою державу такою, що сприяла соціальній 

нерівності і не виконувала своїх базових функцій.
16

 

Делегітимізацію державної влади прискорило встановлення 

режиму Януковича – режиму, який розбудовував державу, ворожу до 

суспільства і небезпечну для громадянина.  Здобувши перемогу на 

президентських виборах 2010 р., В.Янукович взяв курс на монополізацію 

влади. У 2010 р. Конституційний Суд скасував конституційну реформу 2004 

року, визнавши її нелегітимною через порушення процедури при ухваленні. 

Це вкрай суперечливе та політизоване рішення дозволило повернути Україну 

до президентсько-парламентської форми правління в рамках Основного 

Закону 1996 року. Відносно цивілізовані форми політичної конкуренції 

відійшли у минуле. Політичні конкуренти новообраного президента та його 

                                                           
13

 http://razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=3891 
14

 Дані порівняльного дослідження «Соціальна нерівність та її вплив на економічний та демократичний 

розвиток Європи і її громадян: посткомуністична Центральна і Східна Європа у порівняльній перспективі» 

(2009 р.). http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/suschestvuet_li_v_ukraine_sotsialnoe_neravenstvo.html 
15

 http://www.epravda.com.ua/columns/2011/03/1/274601/ 
16

 http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/suschestvuet_li_v_ukraine_sotsialnoe_neravenstvo.html 
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найближчого оточення опинилися за гратами (Ю.Тимошенко та Ю.Луценко). 

Виборчі закони змінювалися виключно на користь «партії влади». Закон про 

вибори депутатів місцевих рад 31 жовтня 2010 р. було змінено буквально за 

кілька місяців до волевиявлення громадян. Скорочений до 50 днів виборчий 

період, де лише три тижні було відведено на виборчу кампанію, був вигідним 

для провладних кандидатів, які концентрували в своїх руках адміністративні 

важелі та політичну підтримку «партії влади». Такий виборчий закон 

дозволив політичній силі В.Януковича отримати більшість депутатських 

крісел у місцевих радах по всій країні, в т.ч. відчутне представництво у 

Західній Україні. Наступним кроком до монополізації влади стала зміна 

нормативно-правової рамки парламентських перегонів 2012 р. Відмова від 

суто пропорційного виборчого закону і повернення до змішаної виборчої 

системи відкрили додаткові можливості для обмеження представництва 

опонентів В.Януковича у Верховній Раді. У «мажоритарних» округах широко 

використовувався адміністративний ресурс. Було значно підвищено 

прохідний бар’єр для партійних списків (з 3% до 5%), а створення виборчих 

блоків політичних партій було забороно. Завдяки таким електоральним 

правилам, парламент, обраний у 2012 році, був лояльним до президента не 

менше, ніж уряд на чолі з М.Азаровим.  

За режиму Януковича трикутник «президент – уряд – парламент» 

став вертикаллю влади, яка не залишила місця для політичної та 

громадської опозиції в Києві та на місцях. Монополізація та формування 

вертикалі влади не призвели до підвищення ефективності держави. 

Посилення держави, що не виконувала своїх базових функцій, сприймалося 

як виклик суспільству. Місцеві вибори 2010 р. та парламентські вибори 2012 

р. не відображали волі громадян і лише підтвердили марність захисту від 

фальсифікацій за допомогою закону. Люди повністю розчарувалися у 

політико-правових методах відстоювання своїх прав. Єдиним дієвим 

способом захисту від свавілля держави та інструментом впливу на ситуацію в 

країні став протест. Конфронтаційних (насильницьких) протестів ставало 

дедалі більше.
17

 У 2011-2013 рр. відбулося 328 тис. масових протестів, в яких 

взяли участь понад 100 млн осіб. Ці демонстрації відбувалися по всій країні.
18

 

Вони відзначилися високим рівнем самоорганізації громадян та готовністю 

йти на безпосередню конфронтацією з представниками державної влади.  

Дискредитація влади та держави супроводжувалася 

формулюванням суспільного запиту на якісно новий спосіб унормування 

                                                           
17

 http://www.cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/016/original/ZVIT_2013_web.pdf?1386716695 
18

 http://04744.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/item/9931-vitalij-zaharchenko-pro-sytuatsiyu-v-ukrayini 
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суспільних відносин та взаємодії з державою. Громадяни пов’язували 

досягнення такої мети із підписанням Угоди про Асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, а також формуванням глибокої та всеосяжної зони 

вільної торгівлі. Українська влада декларувала свій намір виконати підписати 

на Вільнюському саміті Східного Партнерства у 2013 р. Президент 

В.Янукович неодноразово висловлював свою готовність піти цим шляхом. 

Уряд М.Азарова був залучений до підготовки відповідного документу 

(Угоди) у партнерстві з європейськими інституціями. Парламент «з боєм», 

але знаходив голоси на підтримку законопроектів, які мали засвідчити 

відповідність України критеріям для набуття статусу асоційованого члена 

ЄС. Очікуване підписання Угоди про Асоціацію з ЄС сприймалося 

громадянами як краща альтернатива не лише виживанню в небезпечній для 

себе державі, але й альтернатива потенційній «кабалі» Митного Союзу, який 

формувався Російською Федерацією на теренах Союзу незалежних держав в 

інтересах насамперед Росії. Відмова В.Януковича від європейського вибору – 

асоціації з ЄС – стала останньою краплею, що виплеснулася 

конфронтаційним протестом проти держави, яка ігнорувала громадський 

запит на встановлення справедливого суспільного порядку.  

Перші вимоги мирного протестанту 2013 р. стосувалися насамперед 

«європейського» порядку денного: підписання Угоди про Асоціацію з ЄС та 

відставки анти-європейського уряду М.Азарова. Однак жорстоке побиття 

студентів-протестантів на Євромайдані 30 листопада 2013 р. спровокувало 

збільшення кількості протестів по всій країні та радикалізувало порядок 

денний демонстрантів. Тепер люди вимагали зміни політичного режиму, 

скинення В.Януковича та повернення до Конституції 2004 р.. Для захисту від 

правоохоронців вони формували воєнізовані загони самооборони – сотні 

Майдану. Демонстранти захоплили приміщення Київської міської державної 

адміністрації, Будинок профспілок, атакували Адміністрацію Президента 

України. Однак політична еліта ігнорувала вимоги Євромайдану. У грудні 

2013 р. «провалилося» парламентське голосування за відставку уряду 

М.Азарова. 16 січня 2014 р. Верховна Рада прийняла закони, що обмежували 

громадські права і свободи. У лютому 2014 р. «Беркут» розстріляв 

протестантів. Це підтвердило марність політико-правових методів тиску 

суспільства на владу та засвідчило готовність держави послідовно 

використовувати насильство проти своїх громадян. Люди більше не вірили у 

можливість протиставити насильству держави силу закону. Вони 

відмовилися від «посередництва» політичних сил у протистоянні з режимом і 

вороже сприйняли домовленості лідерів опозиції – В.Яценюка, В.Кличка та 
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О.Тягнибока – із В.Януковичем, досягнуті за результатом низки «круглих 

столів» за участю міжнародних партнерів з Ради Європи, Польщі, Німеччини 

та Франції.
19

 На той час вони вже встигли переконатися у «вакуумі права» і з 

власного досвіду знали, що єдиним захисту від насильства держави могла 

бути громадська конфронтація. Так, Євромайдан відмовився виконати Угоду 

політиків і з рештою вийшов переможцем Революції гідності. Останній 

аргумент суспільства у протистоянні з державою – насильство у 

відповідь на насильство – виявився більш дієвим способом захисту своїх 

прав, ніж закон.  

 

  

                                                           
19

 Угода з В.Януковичем від 21 лютого 2014 р. відновлювала Конституція в редакції 2004 р.; регламентувала 

формування нового уряду; призначала позачергові президентські вибори у грудні 2014 р.. 
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ІІІ. Військовий «стан» як модель організації суспільства, 

економіки, держави 

 

Українське суспільство продовжує перебувати в транзитному стані, у 

«точці переходу» від старих непрацюючих до нових, але ще не сформованих 

державних та соціальних інститутів.  Революційні події зими 2013-2014 та 

подальше самоусунення правлячої корпоративної еліти із ключових 

адміністративних посад створили в першій половині 2014-го року ситуацію 

соціальної невизначеності та адміністративного хаосу.  

Специфіка політичної кризи в Україні полягала, передусім, у втраті 

переважною більшістю державних інститутів довіри з боку громадян, а 

згодом і суспільної легітимності загалом. Делегітимація державних структур 

в очах громадян, а більш того — спроба монополізації ними каральних 

функцій, під приводом забезпечення суспільної безпеки, прискорили 

самоорганізацію та мілітаризацію нових громадянську об’єднань. Після втечі 

керівництва держави та вищих посадових осіб, в умовах фактичного паралічу 

силових відомств саме ці силові громадянські об’єднання стали 

паралельними структурами із забезпечення порядку.  

Поява фактора зовнішнього агресора, як суб’єкта дестабілізації;  

використання РФ громадянських протиріч як приводу до розв’язання 

воєнного конфлікту; загроза втрати контролю над територіями країни — 

додало до стану внутрішньої мілітарної самоорганізації ще й загальну 

мобілізацію проти зовнішніх загроз. І, водночас, гостро постала проблема 

соціальної справедливості та недопущення спроб незаконного перерозподілу 

приватних благ в умовах відсутності правових інструментів та кризи 

легітимних інститутів.  

Виявом мілітарної самоорганізації стало формування не визначених у 

правовому полі структур: батальйонів територіальної оборони, добровольчих 

батальйонів, муніципальних дружин. Інститут волонтерства та патріотичний 

бізнес взяли на себе функції матеріальної допомоги новим мілітарним 

формуванням, знявши це «навантаження» із держави.  

На початку Революції гідності озброєння «Майдану» створило 

структури, що діяли на противагу офіційним, державним але втратившим 

суспільну довіру та легітимність органам. Вони виконували охоронні, інколи 
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правоохоронні функції, а після початку зовнішньої агресії почали діяти разом 

із кадровими частинами на новому фронті. Не маючи чіткого правового 

статусу, ці формування часто діяли стихійно, у революційній логіці, не 

завжди координуючі свої дії із офіційними органами влади та військовим 

командуванням.  

Проведення президентських (травень 2014), а згодом парламентських 

(жовтень 2014) виборів мали б зняти питання щодо легітимності державної 

влади та повернути суспільну довіру до державних інститутів. В тому числі, 

органів та інститутів відповідальних за громадську та національну безпеку. 

Таким чином, проблема «дублювання» функцій підтримання безпеки, де-

факто розподілених між офіційними та «парамілітарними» громадянськими 

структурами мала бути знята. Діяльність парамілітарних структур мала бути 

введена у правове поле та інтегрована у офіційну систему забезпечення 

безпеки та підтримання правопорядку.      

Нині можна констатувати, що цієї мети вдалося досягти лише частково. 

«Перезавантаження» через виборчі процедури дійсно призвело до 

підвищення довіри до Президента та Уряду, покращилося ставлення 

громадян до парламенту. Проте, кардинальних зрушень у сприйнятті 

населенням органів забезпечення правопорядку, прокуратури та судів, 

особливо на місцевому рівні, поки що не відбулось. Вочевидь, вирішення цієї 

проблеми потребувати глибинних реформ цих інститутів та тривалого 

проміжку часу. Тому суспільний запит на збереження парамілітарних 

структур та об’єднань, як противаги волюнтаризму та непрозорості влади, на 

даний час об’єктивно зберігся. Наразі, ці парамілітарні, громадянські 

формування продовжують співіснувати із легітимними силовими органами 

держави.  

Суспільна мобілізація проти військової небезпеки та концентрація на 

усуненні зовнішніх загроз, на даному етапі, зняло гостроту проблеми 

реформування державної влади та подолання суспільного хаосу. 

Необхідність вирішення фундаментальних причин виникнення внутрішніх 

мілітарних рухів в країні опинилось  у статусі  другорядних.   

Таким чином, гострота криза державності, яка досі не подолана, 

сьогодні компенсується мобілізаційною риторикою та необхідністю 

протистояння із зовнішнім ворогом. Мілітаризація  продовжує 

сприйматись як прийнятний і зрозуміло-логічний шлях компенсації 
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неповноцінності державної системи, дефіциту політики та лідерства 

держави у  питаннях організації безпеки (і зовнішньої, і внутрішньої). На 

даний час саме мілітарність виступає основним компенсаційним механізмом 

«перехідного періоду» української державності. 
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ІV. Мілітаризація або громадянcька мобілізація: сценарії 

Перебіг зазначених процесів може мати як і негативні, так і позитивні 

для суспільства наслідки, в залежності від того, у яких сценаріях вони 

відбуватимуться. Слід припустити можливість розвитку подій двома 

альтернативними шляхами – до мілітаризованого хаосу, або у напрямку 

громадянської мобілізації. 

  

Песимістичний сценарій: мілітаризований хаос 

Відсутність  гомогенності (політичної, регіональної, конфесійної, 

мовної) в українському суспільстві до певної міри створює  ризики і підстави 

для сценарію ескалації насилля. Це відбуватиметься  у тому разі, якщо   

правляча  еліта  зробить остаточну ставку на стратегії тотальної мілітаризації 

країни, через озброєння всіх і кожного; без використання правових 

запобіжників.  Задіяння  тотального «мобілізаційного ресурсу», задля 

компенсації дефіциту державного адміністрування в ситуації суспільно-

економічної кризи та в умовах відкладених реформ, створює небезпечні 

підстави для подальшої повної втрати контролю та  зняття останніх правових 

«запобіжників».  

У суспільно-політичному порядку денному в питанні шляху 

«перезавантаження» української державності, через реформи, повернення до 

правового поля наразі взята пауза. Відтак, зростає ризик розвитку сценарію 

звернення курсу країни «на манівці» —  в територію атомізованого,  

мілітаризованого населення із стратегіями силового вирішення вже чисто 

внутрішніх, індивідуальних чи групових конфліктів, без залучення інститутів 

влади до арбітражу даних проблем.  Новосформовані парамілітарні 

структури, в такому випадку, з новою інтенсивністю будуть залучатися у 

якості ефективного засобу забезпечення переваги в перерозподілі як 

політичного впливу, так і власності. 

Залучення парамілітарних структур всіма політичними «гравцями» 

гарантує відсутність остаточного переможця як домінуючої сили. За таких 

умов більш ймовірним виглядає сценарій «замикання», убезпечення свого 

політичного чи майнового капіталу через  «огородження» себе і своїх 

інтересів в межах певної територіальної одиниці (область, район, місто), із 

відповідною підтримкою населення, в тому числі, озброєного.  
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Відтак, держава як адміністратор може відійти на другорядну 

позицію, відступивши перед парамілітарними новоутвореннями, 

вимушеними силовими методами забезпечувати свої свободи.  

Це є  природним результатом для умов, коли правові методи і  

процедури, які б гарантували захист життя і власності не діють, а  

правоохоронні  інституції та суди не працюють належним чином.  Така 

логіка подій, звісно, передбачає й новий рівень економічного рейдерства і, як 

результат, руйнування системи економіки як такої.  

Явище рейдерства, і нині розповсюджене в умовах правової   невизначеності, 

відсутності санкцій, слабкості державних інститутів, стане звичною практикою. У 

відповідь, власники змушені будуть нарощувати власні силові структури для  захисту чи 

винаймати такі. Ринок відповідних «послуг» - для рейдерства чи для захисту від 

рейдерства буде розвиватися, вартість його зростатиме. 

 Децентралізація перестане бути темою необхідного суспільно-

адміністративного реформування, а перетвориться на конкретний факт, 

тільки вже не як спосіб нової структури самоорганізації суспільного життя, а 

як ситуація територіальної роздробленості, відсутності централізованого 

стратегування, та «мертвого права». Це може дати старт  стихійному  

«параду суверенітетів», що буде прямою відповіддю на ризики 

централізованого перерозподілу ресурсів та фінансів. Яскравим прикладом 

такого «не відпускати, не перераховувати» були дії центральної влади в 

останній рік розпаду Радянського Союзу.  Боротьба «всіх проти всіх» 

вимушено створить нові примітивізовані  квазіідентичності, а це - прямий 

шлях до жорсткої регіональної ксенофобії та силових конфронтацій, які є 

логічними методами колективного захисту в умовах обмеженості ресурсів. 

 Це сценарій повної руйнації української державності і зависання 

населення даної території над прірвою виживання. 

 

 

Оптимістичний сценарій: громадянська мобілізація 

Альтернативним сценарієм хаотичній мілітаризації українського 

суспільства може стати громадянська мобілізація для розвитку України – 

успішне втілення в життя попередньо кристалізованого суспільного запиту 

на реформи. Реалізація цього сценарію передбачає політико-правове 

унормування діяльності парамілітарних груп та відмову політичних еліт від 
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спроб використовувати потенціал недержавних мілітаризованих структур у 

якості інструмента політичної боротьби. 

Одним з найбільш дієвих механізмів політико-правового унормування 

діяльності парамілітарних груп може стати їхня участь у формуванні порядку 

денного органів влади та виконанні контрольних та суспільно корисних 

функцій. Йдеться про входження до складу громадських та консультативних 

рад при центральних та місцевих органах влади, обрання в органи влади та 

місцевого самоврядування, включення у контролюючі органи (в т.ч. по 

боротьбі з корупцією). За таких умов волонтерські організації мілітарного 

характеру, громадські організації, що підтримують батальйони самооборони, 

а також громадські активісти отримають можливість впливати на втілення 

пріоритетних реформ, контролювати їх ефективність тощо. У цьому 

контексті позитивним індикатором є готовність представників 

територіальних батальйонів об’єднати свої зусилля у новообраному 

парламенті. Йдеться про намір створити у Верховній Раді міжфракційне 

об’єднання військових - учасників АТО, що було анонсоване командирами 

батальйонів "Днепр-1" Ю.Березою ("Народный фронт"),  "Миротворець" 

А.Тетеруком ("Народный фронт") та "Донбас" С.Семенченком  

("Самопоміч").  

Додатковим фактором прискорення інституціоналізації парамілітарних 

груп стане професіоналізація армії та включення батальйонів територіальної 

оборони до лав Збройних сил України. Це дозволить розкрити потенціал 

мілітаризованих громадських структур у рамках реалізації державної 

політики стосовно оборонного сектору та сектору національної безпеки. 

Бойова підготовка батальйонів територіальної оборони та досвід участі у 

воєнних кампаніях буде використано для зміцнення обороноздатності 

держави, а підвищення дисципліни та професійного рівня парамілітарних 

груп відповідатиме національним інтересам України. 

У рамках такого сценарію професіоналізація армії стане складовою 

успішної реформи оборонного сектору. Ця реформа передбачає поетапне 

збільшення витрат державного бюджету на військову сферу, матеріально-

технічного переоснащення армії та підвищення професійного рівня 

військових. Збільшене державне замовлення покращить боєздатності армії, 

стимулюватиме роботу оборонних підприємств та науково-дослідних 

інститутів відповідного спрямування. Таким чином, підвищення 

обороноздатності держави стане серйозною інвестицією у розвиток, в тому 

числі соціально-економічного характеру. Йдеться про створення нових 
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робочих місць із «білими зарплатами», підвищення відрахувань у Пенсійних 

фонд тощо.  

Важливою складовою діяльності парамілітарних груп може бути 

запобігання злочинності через допомогу правоохоронним органам;    

здійснення патріотичного виховання молоді; здійснення некомерційних 

охоронних  функцій  ( у правових межах) тощо. 

Відмова політиків від інструментального використання озброєних 

добровольців у політичній конкуренції потребуватиме їхньої політичної волі, 

фактором кристалізації якої може стати усвідомлення величезних ризиків 

хаотичної мілітаризації України, в т.ч. регіоналізації політичного простору 

держави, атомізації територіальних громад та територіальній роздробленості 

Україні. Додатковим фактором може стати суспільний запит на 

конструктивну конкуренцію політичних еліт в центрі та на місцях. Така 

конкуренція, навіть в умовах щільного електорального календаря, передбачає 

можливості для об’єднання зусиль політиків задля втілення в життя реформ, 

яких потребує суспільство. Насамперед йдеться про реформи  сектору 

безпеки і оборони, органів юстиції, державного управління, місцевого 

самоврядування а також децентралізації влади на рівень територіальних 

громад.  

Успішна реалізація цих реформ створить належні умови для 

поступового економічного розвитку країни та забезпечити належне 

виконання Україною функцій демократичної соціальної та правової держави. 

За таких умов  громадянська мобілізація стане стимулом для стрімкого 

соціально-економічного розвитку України у політико-правових рамках 

демократичної держави. 
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Досьє найбільш відомих парамілітарних груп в Україні 

 

 
Політична історія та ідеологія 

парамілітарних груп України 

 

 

УНА-УНСО і «загони самооборони» 
 

До 2014 року найбільш масовою та відомою парамілітарною організацією незалежної 

України була Українська народна самооборона (УНСО) – мілітаризована структура 

Української національної асамблеї (УНА).  

 

Заснування: УНСО було засновано в серпні 1991 року, під час заколоту ГКЧП. Її 

предтечею була Українська Націоналістична Спілка, установчий з’їзд якої відбувся у 

Києві 3-4 листопада 1990 р. Спершу до складу УНСО входило лише кілька десятків 

активних членів. Після проголошення надзвичайного стану в Києві та Львові почали 

формуватися все більш чисельні «загони самооборони» для захисту суверенітету країни у 

випадку введення військ до українських міст.  Найпотужнішими стали такі обласні 

організації: Київська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, 

Вінницька, Черкаська, Полтавська, Харківська, Донецька та Одеська.  

 

Діяльність: Першим масовим заходом УНА-УНСО став мітинг у Києві восени 1991 року, 

який став на заваді проведенню «Отечественного Форума». У лютому-березні 1992 року 

декілької сотень бійців УНСО взяли участь у «поході на Крим», що був покликаний 

«продемонструвати силу місцевим сепаратистам», які піднімали питання про відділення 

Криму від України. Однак найбільш масовий та потужний виступ УНСО пов’язаний з 

протестною кампанією «Україна без Кучми», зокрема протестний мітинг 9 березня 2001 

року.  

 

Лідери: В середині 1990 рр. до керівного складу УНА-УНСО входив син провідника 

ОУН-УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич. Після того, як він залишив організацію у 

1994 р., лідерами стали Андрій Шкіль, Микола Карпюк, Юрій Тима та Едуард Коваленко. 

Протиріччя між Шкілем, Карпюком, Тимою та Коваленком загострилися після подій 9 

березня 2001 року. Усі четверо брали участь у сутичках і усім загрожувало ув’язнення. 

Шкіля від в’язниці врятувало обрання народним депутатом від 121-го виборчого округу у 

2002 році. Решта лідерів вдалися до співпраці із Службою безпеки України: Коваленко 

публічно зрікся участі УНСО в «антикучмістських мітингах»; Карпюк відкрито 

критикував своїх колег за екстремізм; Тима припинив активну діяльність в УНСО. З 2005 

р. по осінь 2014 р. знов очолював УНА. 

 

Ідеологія: Відповідно до Програми УНА-УНСО, найвищим обов’язком членів організації 

є «реалізація української національної ідеї – ідеї самоствердження Нації, створення 

держави із системою українського націонал-соціального народовладдя». Програма УНА-
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УНСО вважає національну державу суспільно-політичною системою реалізації інтересів 

нації, а націонал-соціальну владу – системою диктатури нації з врахуванням соціально - 

економічних інтересів народу.  

 

Повна програма УНА-УНСО міститься у додатку.   

 

Політична діяльність у 2014 р.:  
 

22 березня 2014 р. УНА-УНСО провела з'їзд, на якому змінила свою назву на «Правий 

Сектор» і обрала головою партії Дмитра Яроша.  

 

Водночас УНСО як громадська організація (Всеукраїнська громадська організація 

«Українська народна самооборона - УНСО») продовжує своє існування. Член політради 

організації Андрій Бондаренко наголошує, що УНА-УНCO засуджує нацизм і не має 

нічого спільного з фашистсько-нацистською ідеологією. За його словами, для УНА-УНСО 

ідея націоналізму полягає у тому, щоб право політичної нації (тобто усіх, хто є 

громадянами України, незалежно від етнічного походження, мови та релігії) на мирне й 

гідне життя було забезпечене. 

 

Напередодні дострокових парламентських виборів 2014 року лідер УНСО Юрій Шухевич 

прийняв рішення балотуватися у народні депутати від Радикальної партії Олега Ляшка. З 

огляду на це, його було зміщено з посади голови УНСО. Нове керівництво було обрано 28 

вересня 2014 р. у м. Новоград-Волинському під час проведення Великого кола організації. 

Головним командиром було обрано Костянтина Вінницького, його заступником - Олега 

Білого. До Вищої ради організації увійшли також Роман Король, Ярослав Лагнюк, Валерій 

Бобрович, а до складу Ради старійшин - Валерій Пальчик, Петро Байса, Наталія Чангулі. 

Деякі члени УНСО балотуються у народні депутати в одномандатних виборчих округах 

(переважно від партії «Правий сектор»). 

 

Під час проведення Антитерористичної організації на сході України УНСО створило свій 

батальйон (батальйон УНА-УНСО), який згодом став функціонувати у складі Збройних 

сил України. Відповідно до даних УНСО, Міністерство оборони України виділило полігон 

для підготовки членів такого батальйону. Восени 2014 р. розпочалося формування другого 

батальйону УНСО. 
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Соціал-національна партія України (СНПУ) і «Народні охоронні загони» 
 

Заснування: У 1991 році було створено Соціал-національну партію України (СНПУ), яка 

об'єднує у собі кілька соціал-націоналістичних організацій. У 1993 році при СНПУ було 

створено так звані «Народні охоронні загони», які мали стати силовим крилом політичної 

організації. «Народні загони» не отримали реєстрацію Міністерства юстиції, тоді як 

СНПУ бцло офіційно зареєстровано в жовтні 1995 року. У лютому 2004 р. на базі СНПУ 

було створено Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Соціал-національний рух не було 

ліквідовано, його продовжила Соціал-Національна Асамблея. 

 

Лідери: Першими лідерами СНПУ були Ярослав Андрушків, Юрій Криворучко, Андрій 

Парубій та Олег Тягнибок. Наразі провідником Соціал-Національної Асамблеї є Андрій 

Білецький. 

 

Діяльність: СНПУ швидко стала впливовою силою на Львівщині та намагалася 

поширити свої структури на інші регіони України. Дотепер СНПУ має осередки у 

більшості областей України. СНА регулярно проводить соціальні (проти вирубки парків, 

допомога дитячим будинкам та інше), культурні (захист українських церков, марші УПА, 

захист україномовних видань) та загальнодержавницькі (вимоги повернення ядерного 

статусу) акції. У 2010 р. було створено підпорядковані Соціал-Національній Асамблеї 

Соціал-Національні Профспілки України – осередки профспілкового руху соціал-

націоналістів. 

 

Ідеологія: СНПУ сповідує соціал-націоналізм, який, за визначенням ідеологів партії – 

провідника СНА А.Білецького та ідеологiчного референта СНА О.Однороженка, – є 

антидемократичним та антикапіталістичним, самодостатнім, войовничим та 

безкомпромісним ідеологічним базисом СНПУ. Соціал-націоналісти дотримуються 

расових принципів. Цікаво, що поряд із офіційно зареєстрованою Мінюстом Програмою 

партії, в СНПУ існувала й активно використовувалась оригінальна початкова програма 

зразка 1991 – 1992 років, що стала свого часу проривом соціал-націоналізму в 

перспективу боротьби у авангарді національної революції (текст міститься у додатку). 

 

Політична діяльність у 2014 р.: Під час Євромайдану наприкінці 2013 – на початку 2014 

рр. було утворено молодіжне крило соціал-націоналістичного руху під назвою «Молодь 

Білецького» (або «Молодь Великої України»). Також значна частина активістів  Соціал-

Національній Асамблеї увійшли до «Правого Сектору». За розпорядженням лідера 

«Правого Сектора» Дмитра Яроша було сформовано підрозділ «Правий сектор»-Схід, 

який складається з чотирьох областей: Харківської, Донецької, Полтавської, Луганської 

областей. Керівником було призначено  провідника Соціал-Національної Асамблеї 

А.Білецького. Згодом А.Білецький очолив добровольчий батальйон «Азов», отримав 

звання підполковника міліції та балотується кандидатом в народні депутати по 

мажоритарному округу в Маріуполі. 
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Товариство сприяння Збройним силам та  

Військово- морському флоту України “Патріот України” 
 

Заснування: «Народні загони» СНПУ стали основою для формування у 1996 році 

Товариства сприяння Збройним силам та Військово-морському флоту України «Патріот 

України». У 2005-2006 рр. у Харківському обласному відділенні юстиції було засновано 

фактично ще одну організацію під назвою «Патріот України».  

 

Лідери: У 1996 Товариство сприяння Збройним силам та Військово-морському флоту 

України «Патріот України» очолив один із лідерів СНПУ Андрій Парубій, який на той час 

був депутатом Львівської міської Ради. У 2005-2006 рр. «Патріот України», заснований у 

Харкові, очолив А.Білецкий (з 2014 року А.Білецкий також очолює добровольчий 

батальйон «Азов»).   

 

Діяльність: Перший з’їзд «Патріоту України» відбувся 12 грудня 1999 року у Львові. 

Були спроби розбудови осередків «Патріоту України» у різних регіонах України, зокрема 

у Харкові, Кіровограді, Нікополі Дніпропетровської області, Одесі, а також у Києві. Однак 

дійсно потужною організація була тільки на Львівщині. «Патріот України» діяв за зразком 

вже існуючих на той час в Україні парамілітарних організацій: займався військово-

патріотичним вихованням молоді, організацією відповідних заходів. 

 

У 2001 році через внутрішні конфлікти у СНПУ «Патріот України», заснований у Львові, 

фактично припинив своє існування. Через 5 років було сформовано новий «Патріот 

України» – «харківський», що успадкував символіку та ідеологічні засади Товариства 

сприяння Збройним силам та Військово-морському флоту України «Патріот України».  

 

Центральний офіс «Патріоту України» у Харкові офіційно належить організації 

«Просвіта», яку очолює депутат від БЮТ Павло Мовчан («Просвіта» отримвала 

фінансування з Державного бюджету України). Харківський осередок «Патріоту України» 

звинувачували у численних рейдерських кампаніях. Зокрема, у 2011 р. проти А. 

Білецького було порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 187 Кримінального 

кодексу (розбій) і утримано у Харківському СІЗО до 2014 р.. 

 

Ідеологія: «Патріот України» виступає за монорасове мононаціональне суспільство 

збудоване на принципах Української національної величі та соціальної справедливості. 

Повний текст Програми є у додатку. Саме «Патріот України» використовує найбільш 

скандалізований західними ЗМІ символ «Ідея Nаціі», який поєднує риси тризуба і 

свастики Wolfsangel.  

 

Політична діяльність у 2014 р.: На початку 2014 р. лідерів «Патріота України» Андрія 

Білецького, Олега Однороженка, Ігоря Мосейчука та ін., які перебували під слідством або 

були засуджені у 2011-2013 рр., було амністовано, і вже за кілька днів вони включилися 

до політичного життя. Наразі вони співпрацюють з Радикальною партією О.Ляшка. 

Обласні осередки «Патріоту України» діють як у західних, так і у центральних областях 

(зокрема у Житомирській області).  
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Всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери 

 

Заснування: Всеукраїнська організація «Тризуб» ім. Степана Бандери була заснована 14 

жовтня 1993 року як силова парамілітарна структура партії Конгрес Українських 

Націоналістів. На всеукраїнському рівні «Тризуб» не був зареєстрований жодного разу; 

він був зареєстрований лише у двох містах –  Дніпродзержинську та Тернополі. 

Харківщина була в перших лавах розбудови «Тризубу». Першопочатково у Харкові ця 

організація була побудована не за адміністративним принципом, а за чисельністю. 

Найбільш активними та численними були регіональні осередки «Тризубу» у 

Тернопільській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, 

Волинській, Харківській та Донецькій областях та у м. Дрогобич. 

Лідери: На всеукраїнському рівні провідником «Тризубу» є полковник Дмитро Ярош. 

Головою центрального проводу «Тризубу» є Андрій Стемпіцький. 

Діяльність: Практично вся діяльність «Тризуба» протягом 20 років зводилася до 

військово-патріотичного виховання молоді. У листопаді-грудні 2010 року «Тризуб» 

охороняв наметове містечко Податкового майдану. На початку 2011 року проти 

«тризубівців» було відкрито декілька кримінальних справ, чимало людей було 

заарештовано. 

Ідеологія: «Тризуб» сповідує українську націоналістичну ідеологію: «Все, що йде на 

користь українській нації, пересічному українцеві, ми підтримуємо. Взагалі, український 

націоналізм як політична течія змагається за народовладдя в українській національній 

державі. Національна держава – це коли всю повноту влади має об’єднаний національною 

ідеєю український народ. Зразок подібного устрою ми можемо бачити на прикладі 

Балтійських країн… Нашими ворогами є тільки вороги нашої нації» : кредо 

антикапіталістичної боротьби, ворогом є той, хто привласнює, «експлуатує» працююче 

населення; апріорі вихований у патріотичному дусі українець не може бути здібний до 

антинародного і хазяйнування, і адміністрування. Тому всі ті, хто не розділяє (не 

проходить ценз) конкретно “національну ідентичність” – ймовірні “вороги” світлого 

майбутнього.» 

Політична діяльність у 2014 р.: Під час подій Євромайдану, особливо після його 

силового розгону, активісти «Тризубу» критикували П.Порошенко за те, що він 

«втрутився у події на Банковій і [за твердженням «тризубівців»] закликав міліцію 

застосувати проти революціонерів спецзасоби». Після подій на Банковій «Тризуб» 

опублікував заяву «Олігарх Порошенко – ворог українського народу», де назвав 

Порошенка «запасним сценарієм режиму внутрішньої окупації».  
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Громадський рух і політична партія «Правий сектор» 
 

Заснування: громадський рух «Правий сектор» було засновано під час Євромайдану 

впродовж листопада 2013 - лютого 2014 рр. На момент свого заснування «Правий сектор» 

був фактично альянсом «Тризубу», УНА-УНСО, СНА та «Патріоту України».  

Лідери: «Правий сектор» очолює Дмитро Ярош, який до цього очолював «Тризуб» імені 

Степана Бандери.  

Ідеологія: Недивлячись на спорідненість із низкою ультра-націоналістичних організацій, 

Д.Ярош відкидає звинувачення у прихильності «Правого сектору» до нацистської 

ідеології. Відповідно до його публічних заяв, до «Правого сектору» входять люди усіх 

національностей і немає значення, якого людина етнічного походження, якою мовою 

розмовляє й яку релігію сповідує. Цікавий факт: угруповання, які воздять до складу 

«Правого сектора», розглядають ЄС по-різному, однак здебільшого - скептично або навіть 

вороже. Їх гаслом часів Євромайдану було «Проти режиму й інтеграцій!». У додатку є 

офіційна передвиборча програма лідера «Правого сектора» кандидата на посаду 

президента України Дмитра Яроша. За винятком пунктів, пов'язаних з протидією 

російській політиці в Україні (таких, наприклад, як «знищення російської агентурної 

мережі на території України, ліквідація всіх проявів сепаратизму» чи «заборона трансляції 

антиукраїнських ЗМІ»), там немає праворадикальних або ультранаціоналістичних ідей. 

Діяльність: Одразу після формування «Правий сектор» зосередився на боротьбі проти 

режиму Януковича. Активісти «Правого Сектора» склали лише малу частину від 

загальних сил Самооборони Євромайдана - десятків найрізноманітніших «сотень», які 

спільно чинили насильницький опір спробам Януковича розігнати протестувальників. 

«Правий сектор» заявив про себе 20 січня 2014 р., взявши на себе відповідальність за 

зіткнення із правоохоронцями на вулиці Грушевського у Києві, після неконституційного 

ухвалення парламентом «диктаторських законів» 16 січня. 

Невдовзі після перемоги Євромайдана «Правий сектор» став політичною партією шляхом 

відповідного перейменування одного зі своїх членів - вже раніше зареєстрованої 

політичної партії Української національної асамблеї (УНА). Це відбулося під час з’їзду 22 

березня 2014 р., коли було обрано новий провід партії «Правий сектор», до якого увійшли: 

Дмитро Ярош, Андрій Стемпіцький, Андрій Тарасенко, Валерій Воронов, Андрій 

Артеменко, Микола Завірюха, Костянтин Фуштей, Андрій Білецький, Андрій Денисенко, 

Юрій Шухевич, Олександр Музичко, Арсеній Клімачов, Олег Однороженко, Юрій 

Суровецький. 

Навесні 2014 р. «Правий сектор» вимагав проведення позачергових виборів на всіх рівнях 

влади. До фінішу президентської кампанії 2014 Д.Ярош прийшов з результатом 0,7% 

голосів виборців. Також «Правий сектор» бере участь у дострокових парламентських 

виборах 2014 р.. 

З початком АТО, «Правий сектор» сформував добровольчі військові частини, які воюють 

на Донбасі. 

 

 



28 
 

Формація С14 («СіЧ») 
 

Заснування: С14 («СіЧ») є неформальним парамілітарним об’єднанням київських ультра-

націоналістів. Точний час заснування С14 невідомий, перші повідомлення про діяльність 

організації датуються 2010 роком.  

 

Лідер: Євген Карась, член комітету Київської ВО "Свобода". 

 

Ідеологія: Формація С14 сповідує націоналістичні ідеї та прагне виховати серед українців 

нову самодостатню, сміливу та активну генерацію молоді.  

«СіЧ» декларує захист соціальних інтересів українців, веде пропаганду здорового способу 

життя.  

С14 співпрацює з партією ВО "Свобода" та взаємодіє з націоналістичними громадськими 

об'єднаннями. «СіЧ» навіть називають молодіжним крилом ВО «Свобода». 

 

Діяльність: Часто C14 виконує штурмові функції під час заходів прямої дії – його актив 

відзначився у тривалій боротьбі з нелегальними забудовами у столиці, у протистоянні з 

лівими і пізніше на Євромайдані. 

 

Політична діяльність у 2014 р.: C14 приписують повалення пам’ятника Володимиру 

Леніну на Бесарабській пл. і захоплення київських адміністративних будівель.  

Будівля КПУ була захоплена представниками формації «СІЧ».  

Близько співпрацюють із народним «Люстраційним комітетом» («Ніколи Знову»), активно 

беруть участь у залякувальних операціях проти чиновників, визначених як провідників 

практик колишньої президентської команди Януковича, та бізнесменів (зокрема, 

директорів «Київпастрансу»).  

Останнім часом зорінтовані на «акції» проти російського бізнесу в Україні.  

Зараз С14 оформлює юридичні папери для організації приватного охоронного 

підприємства. 

C14 проводить благодійні збори допомоги спец-батальйону «Київ-2». 
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РУН 

Організація Російськомовних Українських Націоналістів 

 

 

Заснування: Організація Російськомовних Українських Націоналістів – це громадський 

рух мережевого характеру, заснований через соцмережу "ВКонтакте" у квітні 2012 року. 

Розвиток руху є стрімким: організація діє у 13 областях України. Має статус громадської 

організації. Найактивніші осередки в Донецьку, Запоріжжі, Луганську, Дніпропетровську, 

Києві.  

 

Не плутати з Всеукраїнською громадською організацією "Російськомовна Україна", яка 

була створена 1 березня 2008 р. у Києві за рішенням Всеукраїнського з'їзду депутатів усіх 

рівнів у місті Сєвєродонецьку Луганської області, зареєстрована Міністерством юстиції 

України 10 серпня 2009 р. та очолювана Вадимом Колесніченком. 

 

Лідер: Засновником Організації Російськомовних Українських Націоналістів є киянин 

Сергій Замілюхін. Одним з ідеологів називають Дмитра Резниченка. 

 

Діяльність: Основні напрями діяльності: просвітницький, спортивно-патріотичний та 

політичний. Просвітницька діяльність Організації Російськомовних Українських 

Націоналістів спрямована на популяризацію "Українського Світу" на Південному Сході 

України. Приклади заходів: до 70-річчя УПА Організація Російськомовних Українських 

Націоналістів за власний кошт надрукувала і розповсюдилаи десять тисяч кольорових 

листівок російською мовою для російськомовного населення Півдня та Сходу, що 

розвінчували міфи про УПА. Кілька просвітницьких акцій на Донбасі Організація 

Російськомовних Українських Націоналістів провела разом із «Тризубом імені Степана 

Бандери». Спортивно-патріотична діяльність Організації Російськомовних Українських 

Націоналістів дозволяє забезпечувати порядок на просвітницьких та політичних заходах 

Організації і попереджувати провокації. Політична діяльність Організації 

Російськомовних Українських Націоналістів тільки починається. За задумом 

організаторів, вона полягатиме у наданні правдивої політичної інформації громадянам 

(політичній освіті); підтримці громадянської самоорганізації громадян; мобілізацію 

громадян для підтримки демократичних сил у боротьбі з "режимом внутрішньої окупаціі". 

Результатом такої діяльності Організації має стати виховання політиків четвертого 

покоління (європейського типу). 

Також Організація Російськомовних Українських Націоналістів надає підтримку 

добровольчим батальйонам Дніпро-1, Донецьк.  

 

 

Ідеологія: 

Російськомовні українські націоналісти відстоюють націоналістичні погляди і прагнуть 

поширити їх по Південно-Східній Україні. Водночас, вони вважають, що для успішної 

українізації півдня і сходу України людей не треба змушувати людей розмовляти 

українською, натомість їх треба зробити патріотами. «Формування української нації — 

головна стратегічна задача для українських націоналістів. Оволодіння мовою — питання 

часу.» 

Російськомовні українські націоналісти не бажать ідеологічних розбіжностей із 

україномовними українськими націоналістами.  

Вони розуміють українську націю як політичну націю – єдність усіх громадян України 

незалежно від свого етнічного походження. На думку Російськомовних українських 

націоналістів, усі етноси і етнічні групи рівні перед законами України за умови визнання 

української нації. 
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Повний перелік ідеологічних засад Російськомовних українських націоналістів: 

“1. Украина превыше всего.  

2. Мы - Украинцы.  

3. Мы за независимую, сильную и богатую Украину.  

4. Единый государственный язык Украины - украинский.  

5. Наша жизнь и жизнь наших потомков - в Украине или связана с Украиной.  

6. К своему Украинскому - с любовью, к другому - с уважением.  

7. Все нации, проживающие в Украине, равны.  

8. Наши герои - все те, кто боролся за независимость и свободу Украины, искренне веря в 

то, что их дело правое.  

9. Сильная этническая украинская нация (национальность - украинец) есть основа, 

стержень и жизненная необходимость формирования и существования сильной 

политической украинской нации (представителей различных национальностей).  

10. Политическая Украинская нация, состоящая из различных национальностей, 

проживающих в Украине, не мыслящая себя и своих потомков вне Украины.  

11. Границы Украины неделимы.  

12. Никакой другой язык в быту не может быть униженным.  

13. Все иностранцы, проживающие на территории Украины, обязаны руководствоваться 

законами Украины, а не своих стран. В своем поведении учитывать устои и считаться с 

традициями, привычками украинцев. Уважать культурное и историческое наследие 

Украины. Не навязывать свои культурные ценности.  

14. Каждый представитель неукраинской национальности или этнической группы, 

разделяющий наши идеи, наши устремления и работу над построением сильной и 

независимой Украины (и Украинской нации) является нашим побратимом.  

15. Каждый представитель не украинской национальности или этнической группы, 

нейтрально относящийся к нашим идеям и устремлениям, заслуживает нейтрального 

отношения к себе.  

16. Каждый представитель не украинской национальности или этнической группы, 

категорически не разделяющий наши идеи и устремления, мешающий нашим целям в 

формировании сильной Украины и нации, не признающий неделимость границ Украины, 

открыто выступающий против Украины и украинской нации, не может считаться 

дружественным. Все действия и работа, направленные против независимой и сильной 

Украины, могут быть признаны враждебными.  

17. Каждая политическая сила, исповедующая на деле, а не на словах, наши ценности и 

идеи, всецело будет нами поддерживаться.  

18. Каждая политическая или общественная сила, исповедующая идеи украинского 

национализма, является дружественной для нас.  

19. В украинском национализме не должно быть антисемитизма, шовинизма и 

ксенофобии.  

20. Организации, называющиеся националистическими и заявляющие приверженность 

антисемитским, шовинистским и ксенофобским настроениям, не являются по сути 

выразителями традиционного украинского национализма.  

21. Все политические или общественные организации, обвиняющие всех украинских 

националистов в антисемитизме, шовинизме и ксенофобии – враждебно  настроенные по 

отношению к украинской нации и Украине в целом.  

22. В политической деятельности для нас интересы нации (национальные интересы 

Украины) выше личных интересов и интересов организации.   

В принятии политических решений по любым вопросам, при предложениях, поступившим 

участнику организации, РУНовец обязан руководствоваться ответом лишь на один 

вопрос: «А как это отразится на моей нации?»” 
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Русско-Украинский Национальный Альянс (РУНА) 
 

Заснування: 15 березня 2014 р. у м. Полтава відбувся перший з’їзд РУНА. Застування 

РУНА пов’язане із перемогою Євромайдану та крахом попереднього політичного режиму.  

 

Лідер: засновником та ідеологом є Ігор Гаркавенко, мешканець м. Полтава, який служить 

у взводі “Синдикат”. 

 

Діяльність: Діяльність РУНА є політико-просвітницькою. Її ідеолог Ігор Гаркавенко 

виступає з просвітницькими лекціями перед добровольчими батальйонами. Політична 

діяльність організації поки не набула широко розголосу. В тому числі через те, що 

програма РУНА закликає до політичного абсентеїзму – відмови від участі у виборах 

(заради наступного етапу Національної революції).  

 

Ідеологія: РУНА висловлює націоналістичні та соціалістичні погляди, а також виступає 

за активну мілітаризацію українського суспільства і держави. РУНА прагне розповсюдити 

Національну Революцію, що розпочалася в Україні, на територію Росії шляхом підтримки 

російського національно-визвольної руху. 

 

Програма РУНА: 

1) Принципова відмова від реєстрації та участі в будь яких виборах, - в ім'я підготовки і 

здійснення необхідного, другого етапу Національної революції.  

Революція тільки починається, і ще не прийшов час змінити аскезу бронежилетів, барикад 

і марш кидків, на діловитість кабінетів і піджаків.  

 

2) Друга Націоналістична революція, після першої Національної.  

Перша, полягала у виникненні нового історичного суб'єкта, спільності долі, - в стихії 

протистояння і боротьби на Майдані Незалежності, цієї зими ..  

"Він" усвідомив факт свого народження і наявності. "Він" відчуває свою міць, але, ще не 

вербалізував це екзистенційне відчуття, не переклав переживання свого Твердження й 

свого Заперечення, - в свою Політичну програму.  

За "Нього", і від "Його" імені, зараз говорять олігархи, ліберали, і "колишні" прийшли до 

влади на його крові та жертовності.  

Вони відчувають на собі "Його" пильний погляд, і вже зараз готують розстрільні команди, 

які повинні будуть зачистити, усунути всіх тих, кого не вдасться корумпувати або 

"розвести" ..  

Драма Другої Сутички національної революції не за горами, і вже зараз потрібно бути до 

неї готовими.  

 

Ми готові співпрацювати з усіма силами, які мислять в такому ключі.  

 

3) Усунення з органів влади пройдисвітів з "колишніх".  

Повна Люстрація.  

 

4) Не заміна старих на нових, але, - повне викорінення олігархату як інституту в цілому.  

 

5) Підтримка трудівника і представника середнього класу + націоналізація всіх 

стратегічно важливих галузей.  

 

6) Озброєні сили, сили Національної безпеки, і Внутрішніх справ, мають бути сформовані 

і засновані на базі, - націонал-революційних збройних формувань, які виникли і закликали 
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самі себе, на основі честі, жертовності, і боргу, але не як будь-ким проплачені або 

покликані державою.  

 

7) Регіоналізація мови.  

 

Ніхто не вправі насильницьким чином підводити під цю складну країну, якесь локальне, 

специфічне, мовне одне.  

У свою чергу, жителі Південного Сходу країни в моєму особистому прикладі, бачать 

людину, яка на всіх спільних з українськими націоналістами акціях, або, читаючи їм лекції 

в якості ідеолога, - завжди говорив на своєму розмовному російською мовою; хоч у 

Львові, хоч в Ужгороді, хоч в Чернігові, і т.д ..  

 

8) Децентралізація влади.  

Якщо для когось це не було ясним раніше, то, ця зима сказала досить конкретно і 

лаконічно: ми кращі, і, тут у нас краще і цікавіше ніж де б то не було ..  

В глибині себе, Харків знає що до Сходу від нього, - гірше ніж в ньому.  

Львів знає, що до Заходу від нього, - гірше ніж в ньому.  

Якими б різними ми не здавалися, але, нам нікуди більше вступати і приєднуватися.  

Ми нікуди один від одного не подінемося.  

Відсутність довіри регіонів один до одного, параноя унітаризму та державного контролю, 

- призводять до психозу настороженості, страху, і сепаратизму ..  

 

9) Принциповий Позаблоковий статус.  

Україна не повинна вступати ні в НАТО, ні в якій або військовий блок, представлений 

нинішньої Російської федерацією.  

Їх внутрішня природа ідентична. Різниця тільки в рівні технічного оснащення і 

організації.  

Україна повинна обов'язково бути центром тяжіння здорових Європейських сил, і, 

зобов'язана зважитися на створення свого блоку, політичного, військового, і т.д.  

 

10) РУНА ставить своє метою - перенесення Національної Революції на територію 

Російської Федерації, і, усіляку підтримку Російського Національно-Визвольної Руху. 
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«Слов’янська єдність» (Одеса, Україна) 

Заснування: «Слов’янська єдність» – це Одеський громадський рух правого ухилу, що 

має ознаки парамілітарної організації. Не має офіційної реєстрації. Точний час заснування 

невідомий; є інформаційні повідомлення про її діяльність з 2009 року. Можливі зв’язки із 

однойменною політичною партією. У 2010 р. «Слов'янська єдність» відкрила відділення в 

Москві з метою «вербування» членів у Росії. 

Лідер: Дмитро Одінов. 

Діяльність: «Слов’янська єдність» активно залучалася колишніми представниками 

правлячої «еліти» у «антимайданівському» русі. Також «Слов’янська єдність» займається 

просвітницькою діяльністю: тиражує пропагандистські матеріали відповідного характеру. 

Мілітаризовані угрупування під її стягами в тому числі сформовані на території 

Придністров’я. 

Ідеологія: «Слов'янська єдність» заснована на слов'янських історико-культурних 

традиціях і виступає за об'єднання Росії, України і Білорусі в єдину державу. Її члени не 

визнають державності республік колишнього СРСР.  

Ідеологи «Слов'янської єдності» вважають своєю головною метою припинення стрімкої 

деградації і вимирання Нації, забезпечення її гідного майбутнього, культурне зростання 

Руської Людини, формування загальних ідейних і духовних основ Слов'янського Держави 

і її відтворення. На думку представників «Слов'янської єдності», невід'ємними рисами та 

ознаками приналежності до нації є «приналежність до російського мовного й культурного 

полю, а також до одного з російських національно-психологічних типів».  
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Добровольчі військові частини – 2014 

 

У 2014 рр. парамілітарні групи націоналістичного спрямування увійшли до складу 

добровольчих батальйонів, які долучилися до АТО на Донбасі.  

Спочатку об'єднання озброєних добровольців мали сумнівний юридичний статус, однак 

згодом усі вони частково легалізувалися згідно до закону "Про затвердження указу 

президента України "Про часткову мобілізацію", указу президента "Про затвердження 

положення про територіальну оборону України" тощо. 

Правові підстави функціонування добровольчих батальйонів задовольняють не всіх. 24 

вересня 2014 р. Ковельські політичні та громадянські діячі звернулися до Президента 

П.Порошенко з проханням визнати добровольців учасниками АТО. Йдеться про 

звернення депутатів Луцької райради та представників громадськості, що підтримали 

парламентарії, обрані від округів Ковельського району. У зверненні вказується, що 

добровольці і члени їх сімей не мають спеціальних пільг, соціальних виплат тощо, 

оскільки добровольчі батальйони НЕ є учасниками АТО. 

Є чотири типи добровольчих батальйонів:  

1. батальйони територіальної оборони;  

2. батальйони спеціального призначення МВС;  

3. резервні батальйони Національної гвардії;  

4. добровольчий корпус "Правий сектор». 

 

 

1. Батальйони територіальної оборони  

Мета батальйонів територіальної оборони - охорона стратегічних об'єктів і комунікацій 

(НЕ виконання правоохоронних функцій).  

Батальйони територіальної оборони підпорядковані Міноборони України. Їх склад 

узгоджений з мобілізаційним планом і формується за наказом Генштабу. Набір в такі 

батальйони ведуть військкомати, в тому числі (далеко не в більшості випадків) з числа 

місцевих добровольців. Однак є й винятки, коли до складу батальйонів територіальної 

оборони входять тільки добровольці: 

• 20-й батальйон Дніпропетровської області,  

• 11-й батальйон з Києва,  

• 24-й батальйон Луганської області "Айдар". 

Батальйони територіальної оборони оснащені виключно легким піхотним озброєнням. 

Батальйони територіальної оборони створені в кожній області. Підписано накази на 

створення 31 одиниць. Штатана чисельність одного батальйону - 426 осіб. У додатку є 

дані про батальйони територіальної оборони в регіональному розрізі. 

 

2. Добровольчі батальйони і роти спеціального призначення МВС  

Ініціативу створення добровольчих формувань МВС висунула Дніпропетровська ОДА. 

Мета добровольчих формувань МВС - підтримка громадського порядку і патрульно-

постова служба.  
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Добровольчі батальйони і роти МВС підпорядковуються управлінням внутрішніх справ 

різних областей. По штату вони оснащуються виключно легкою стрілецькою зброєю. На 

практиці їм передають бойову техніку і важке піхотне озброєння.  

Є накази про створення 33 добровольчих батальйонів і рот міліції спеціального 

призначення. Штатна чисельність їх бойового складу - від 30 до 400 чоловік.  

Мабуть, найбільш відомі приклади: "Азов" - батальйон міліції УВС Київської області; 

"Дніпро" - батальйон міліції УВС Дніпропетровської області. За даними командиру 

батальйону «Азов» А.Білецького, «Азов – на 50% російськомовний батальйон. Є \велика 

кількість грузинів, шведів, італійців, французів, греків, англійців, ірландців, словаків, всі 

ці люди воюють за Україну». 

У додатку є дані про добровольчі формування МВС в регіональному розрізі. 

 

3. Резервні батальйони Нацгвардії  

Їх мета - підтримка громадського порядку в зоні АТО. Свою службу вони кординують з 

обласними державними адміністраціями. Резервні батальйони Нацгвардії повністю 

укомплектовані добровольцями, включаючи офіцерський склад, який визначають і 

представляють самі командири батальйонів.  

Спочатку їм належало тільки легке піхотне озброєння, однак в ході АТО вони отримали і 

важке піхотне озброєння, аж до зенітних установок ЗУ-23. У них немає штатної 

бронетехніки і артилерії (хоча в результаті боїв, допомоги МВС та волонтерів окремі 

зразки бронетехніки і мінометів на озброєння добровольців Нацгвардії надійшли). Штатна 

чисельність одного резервного батальйону Нацгвардії - 460 осіб.  

Створено три резервних батальйони Нацгвардії, плюс підписаний наказ на створення 

четвертого батальйону. Два батальйони добровольців Національної гвардії повністю 

сформовані з активістів Майдану. Найбільш відомий - батальйон «Донбас», командир 

якого С. Семенченко анонсував створення Української воєнної організації. 

 

4. "Правий сектор"  

Визнано державою як неофіційна військова частина, не входить до управління державних 

структур. Загони "ПС" знаходяться в оперативному підпорядкуванні командування АТО. 

Вони не мають жодної штатної структури, і їхній склад в основному змінний. Часто туди 

їдуть воювати люди, які не можуть вступити на військову службу на тривалий час. 

Чисельність постійного складу "ПС" - близько батальйону. Вони воюють на одній з 

ділянок фронту. 

 

Фінансування добровольчих батальонів 

Добровольчі батальйони отримують фінансування з таких джерел:  

• від держави,  
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• громадських ініціатив,  

• приватних пожертв,  

• бізнесменів, 

• з місцевих бюджетів.  

Найвідоміший з підприємців, який дає гроші таким об'єднанням, - це Ігор Коломойський, 

який одночасно очолює Дніпропетровську ОДА. Сам він каже, що не платить військовим 

з власної кишені, а є лише одним з донорів фонду, куди роблять внески й інші бізнесмени 

та компанії. 

З обласного бюджету Львівщини на Третій батальйон територіальної оборони Львівщини 

було виділено один мільйон гривень, які планується витратити на закупівлю 

бронежилетів, шоломів та іншого необхідного майна. Гроші додатково надходять і на 

благодійний рахунок для потреб цього батальйону. Військовослужбовці в батальйоні 

отримуватимуть грошове забезпечення, розміри якого становлять від 4 тис 200 грн – до 5 

тис 700 грн для офіцерів, та від 2 тис 400 грн – до 3 тис 400 грн  для сержантів та солдатів, 

відповідно до посад. 

 

Основні претензії до діяльності добровольчих батальйонів  

До діяльності добровольчих батальйонів є претензії:  

• у військового командування України  

18 червня 2014 Мінобороні виступило з пропозіцією щодо оперативного підпорядкування 

батальйонів теріторіальної оборони, які залучаються до виконання завдання в рамках 

антитерористичної операції, керівніцтву АТО.  

• у міжнародній організації Amnesty International  

«Із чисельних свідчень, зібраних нашими співробітнікамі на півночі Луганщини, 

випливає, що батальйон" Айдар «неодноразово порушує міжнародне право. Зокрема, є 

факти викрадення, незаконного затримання людей з вимогами викупу, жорстокость, 

пограбування й можливі страти», - заявив генеральний секретар Amnesty Іnternational 

Саліл Шеті.  

• у військової прокуратури України.  

10.09.2014 стало відомо, що військова прокуратура розслідує злочини добровольчих 

батальйонів (розбійні напади та пограбування). «У нас є факти і Кримінальні 

провадження, де ПРЕДСТАВНИК добровольчих батальйонів скоював кримінальні 

правопорушення проти місцевого населення», - повідомів Генеральний прокурор Віталій 

Ярема.  
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Парамілітарні структури  

в контексті парламентських виборів 2014  

 

«Добровольці» в списках політичних партій  

 

У першій десятці списку Радикальної партії Олега Ляшка є командир спецбатальйону 

«Айдар» Сергій Мельничук, комбат батальйону «Луганськ-1» Артем Вітко і екс-заступник 

командира батальйону «Азов» Ігор Мосійчук.  

14 вересня 2014 року на з'їзді Радикальної партії Олега Ляшка командир батальйону 

«Шахтарськ» Андрій Філоненко був висунутий кандидатом в депутати по 

загальнодержавному багатомандатному виборчому округу.  

 

До партії «Самопоміч» Андрія Садового приєдналася частина бійців батальйону 

«Донбас», в т.ч. Павло Кішкар - командир групи Інформаційної війни добровольчого 

батальйону «Донбас». Загалом, за словами командира добровольчого батальйону 

«Донбас» Семена Семенченка, на дострокові парламентські вибори 26 жовтня 2014 від 

«Донбасу» йдуть 17 людей. 

 

До першої п»ятірки партії «Свобода» увійшов командир взводу 22-го мотопіхотного 

батальйону, участник АТО Олексій Миргородськи .  

Рівненський нардеп від ВО «Свобода» Олег Осуховській долучився до добровольчого 

батальйону "Січ". Крім нього, до складу батальйону «Січ» входять нардепи від ВО 

"Свобода" Олександр Мирний, Андрій Тягнибок, Юрій Сиротюк, Олег Гелевей. 

 

До партійних списків «Народного фронту» входять Юрій Береза (комбат «Дніпро-1»), 

Євген Дейд (координатор батальйону «Київ-1»), Микола Шваль (комбат «Золоті Ворота»), 

Костянтин Матейченко (комбат «Артемівськ»), А.Тетерюк («Миротворець»), Р.Пицків 

(«Чернігів»), В.Троян («Азов»). За даними Комітету виборців України, до партійних 

спісків «Народного фронту» входить 25% представників добровольчих батальйонів.  

Партія «Народний фронт» сформувала військову раду на з'їзді. Делегати з'їзду 

підтримали входження у військову раду партії:  

1. спікера Верховної Ради, голови центрального штабу партії Олександра Турчинова,  

2. міністра внутрішніх справ Арсена Авакова,  

3. народного депутата Сергія Пашинського,  

4. екс-секретаря РНБО Андрія Парубія,  

5. керівника групи "Інформаційне опір" Дмитра Тимчука,  

6. заступника комбата Нацгвардії Сергія Сидорина,  

7. командира батальйону особливого призначення "Азов" Андрія Білецького,  

8. комбата "Дніпра-1" Юрія Берези,  

9. комбата "Артемівська" Костянтина Матейченко,  

10. командира батальйону "Золоті ворота" (Микола Шваль),  
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11. Інформація командира батальйону "Чернігів",  

12. командира батальйону "Миротворець".  

О. Турчинов зазначив на з'їзді, що військовослужбовці та правоохоронці не можуть бути 

членами будь-якої партії. У зв'язку з цим, за його словами, і сформований військовий рада 

"Народного фронту". 

Військова рада "Народного фронту" розробляє нову оборонну концепцію держави. 
На думку кандидата в депутати Верховної Ради від партії «Народний фронт», колишнього 

в. о. Глави Адміністрації Президента України Сергія Пашинського, при розробці 

документа доцільно враховувати досвід тих країн, які майже постійно перебувають у стані 

неоголошеної гарячої війни (Ізраїль і Південна Корея). «Нам потрібна повне кадрове 

оновлення Міністерства оборони, створення резервної армії, розгортання й озброєння 

Національної гвардії та інші мобілізаційні інструменти, які дозволять на порядок 

підвищити нашу обороноздатність», - додав депутат. «Тільки ці заходи можуть 

забезпечити нам мир, а не якісь домовленості когось з кимось. Я особисто як один з 

ініціаторів створення, займаюся проблемами Національної гвардії і вірю, що нам 

вистачить мудрості і політичної волі, щоб ці програми реалізувати в повному обсязі », - 

зазначив Сергій Пашинський. 

 

 

“Добровольцьці” як кандидати в мажоритарних округах 

 

 Лідер «Правого сектора»: 24 вересня 2014 р. лідер «Правого сектора» Дмитро 

Ярош подав документи в Центральну виборчу комісію на реєстрацію кандидатом у 

народні депутати України. Дмитро Ярош вирішив не очолювати список кандидатів 

від ПС у багатомандатному окрузі. Натомість, він став кандидатом в окрузі №39 із 

центром у місті Синельникове Дніпропетровської області. Своє рішення провідник 

«Правого сектора» пояснив неможливістю повноцінної агітації на 

загальнодержавному рівні: «Цей округ дуже важливий для мене, оскільки у зв’язку 

з війною я не можу їздити по країні й тягти партію. Це було б нечесно з мого боку: 

очолити список «Правого сектора» і сидіти на фронті». 

 

 Командир добровольчого батальйону «Азов»: Командир добровольчого 

батальйону «Азов», реорганізованого в полк особливого призначення МВС Андрій 

Білецький балотуватиметься у народні депутати як самовисуванець на 

мажоритарному окрузі №217, що в Оболонському районі Києва. При цьому 

обов'язки командира «Азова» Білецький полишати не збирається, пояснюючи це 

тим, що битви на полі бою українці виграють, натомість в парламентських стінах 

«країну здають і зраджують». «Для мене однозначно основною діяльністю буде 

залишатися до кінця цієї війни моя безпосередня офіцерська служба в полку 

«Азов», це сто відсотків. В парламенті я буду просто лобіювати в необхідні 

моменти інтереси добровольчих батальйонів і збройних сил», - пояснив Білецький. 

Як зазначає командир добровольчого полку спеціального призначення МВС "Азов" 

Андрій Білецький, між представниками добровольчих батальйонів, які балотуються 

кандидатами за партійними списками або в мажоритарних округах, немає координації, 

однак після парламентських виборів 2014 року вони співпрацюватимуть у Верховній Раді 

нового скликання.  
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Дані про батальони територіальної оборони (регіональний розріз) 

 

У складі Збройних сил України при Міністерстві оборони України сформованi: 

1-й БТрО ЗСУ «Волинь» Волинської області, командир полковник Козак Сергій 

2-й БТрО ЗСУ «Горинь» Рівненської області, командир полковник Цись Олександр 

3-й БТрО ЗСУ «Воля» Львівської області, командир підполковник Кушнір Андрій 

4-й БТрО ЗСУ Закарпатської області, командир підполковник Зима Олександр 

5-й БТрО ЗСУ «Прикарпаття» Івано-Франківської області, командир підполковник Комар Віталій 

6-й БТрО ЗСУ «Збруч» Тернопільської області, командир підполковник Ларін Ігор 

7-й БТрО ЗСУ Хмельницької області, командир підполковник Гащук Олександр 

8-й БТрО ЗСУ Чернівецької області, командир майор Головатюк Микола 

9-й БТрО ЗСУ Вінницької області, командир полковник Куценко В. О. 

10-й БТрО ЗСУ «Полісся» Житомирської області, командир полковник Осипчук Василь 

11-й БТрО ЗСУ «Київська Русь» Київської області (не плутати з 25-м БТрО ЗСУ «Київська Русь»), командир 

Гуменюк Олександр (загинув), полковник Савич Олексій 

12-й БТрО ЗСУ «Київ» міста Києва (не плутати з батальйоном патрульної служби міліції особливого 

призначення МВС «Київ-1»), командир підполковник Андрій Микита (сформовано з військових). 

13-й БТрО ЗСУ «Чернігів-1» Чернігівської області (не плутати з батальйоном патрульної служби міліції 

особливого призначення МВС «Чернігів»), командир Сергiй Мурований 

14-й БТрО ЗСУ «Черкаси» Черкаської області, командир полковник Радченко Микола 

15-й БТрО ЗСУ «Суми» Сумської області, в/ч 2260, командир Мартинов Iгор 

16-й БТрО ЗСУ Полтавської області (не плутати з батальйоном патрульної служби міліції особливого 

призначення МВС «Полтава»), командир 

17-й БТрО ЗСУ «Кіровоград» Кіровоградської області, командир полковник Букорос Сергій 

18-й БТрО ЗСУ Одеської області, командир 

19-й БТрО ЗСУ Миколаївської області, командир 

20-й БТрО ЗСУ «Дніпропетровськ» Дніпропетровської області (сформований з добровольців), командир 

Олександр Рашевський 

22-й БТрО ЗСУ Харківської області, командир Сергій Горбенко. В батальйоні був змінений штатний статут - 

Генштаб дав добро на використання важкої техніки і зброї харківськими військовими, які фактично воюють 

в зоні АТО. 

23-й БТрО ЗСУ «Хортиця» Запорізької області, командир 

24-й БТрО ЗСУ «Айдар» Луганської області (сформований із активістів Cамооборони Майдану), командир 

Мельничук Сергій 

25-й БТрО ЗСУ «Київська Русь» Київської області, командир Андрій Янченко 

34-й БТрО ЗСУ «Батьківщина» Кіровоградської області (при формуваннi «Кіровоград-2»), командир 

Шевченко Вячеслав (при формуваннi), Красильников Дмитро (чинний) 

39-й БТрО ЗСУ «Днiпро-2» Дніпропетровської області, командир 
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40-й БТрО ЗСУ «Кривбас», Дніпропетровської області, командир Микола Колесник 

41-й БТрО ЗСУ «Чернігів-2» Чернігівської області (не плутати з батальйоном патрульної служби міліції 

особливого призначення МВС «Чернігів»), командир підполковник Олексій Дроздов 

42-й БТрО ЗСУ «Рух Опору» Кіровоградської області, в/ч В4750, командир 

43-й БТрО ЗСУ Дніпропетровської області, командир Олександр Водолазький (в перiод формування), 

Володимир Бірюшенко (чинний). 

Таким чином, у Дніпропетровській області сформовано чотири батальйони територіальної оборони 

Збройних Сил України.  

На Харківщині формують ще один батальйон територіальної оборони (Новий батальйон буде виконувати ті 

ж завдання, які ставилися перед 22-м Харківським батальйоном). Цим займається ОДА. 

На території Кіровоградщини формовано три батальйони територіальної оборони: 17-й, 34-й та 42-й 

батальйони тероборони. Їх об’єднають в одну бригаду, на чолі якої буде такий орган, як управління бригади 

тероборони.  

У Запорізькій області формується новий 37-й добровільний батальйон територіальної оборони. 

На Херсонщині також створили батальйон територіальної оборони. 

У Полтавщини з’явиться батальйон територіальної оборони «Лтава». Новий підрозділ очолить професійний 

військовий Андрій Баранов 

13 вересня був створений 4-ий батальйон у зв’язку з інформаційним приводом, розгорнутим навколо 5-го 

БТО «Прикарпаття», який повернувся із зони АТО. Прикарпатський «Правий сектор» оголосив відповідну 

мобілізацію. 

3 вересня на сесії міськради в Маріуполі було офіційно створено батальон територіальної оборони 

"Маріуполь" (на базі МВС). Батальон фінансуватиметься з міського бюджету.  
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Дані про добровольчі батальони МВС (регіональний розріз) 

 

В Украине создано 30 спецподразделений Министерства внутренних дел особого назначения, общая 

плановая численность батальонов которых составляет 5660 лиц (на 17 июня, по словам министра 

внутренних дел Арсена Авакова).  

Батальоны созданы во всех областях: 

в Винницкой – батальон «Винница»;  

в Волынской – рота «Свитязь»;  

в Днепропетровской – батальон «Днепр-1», батальон «Артемовск», батальон «Сичеслав», батальон 

«Шахтерск»; 23 вересня Арсен Аваков розпорядився перетворити добровольчий батальйон МВС "Дніпро-1" 

на полк. 

в Луганской – батальон «Луганск-1»;  

в Запорожской – батальон «Скиф»;  

в Ивано-Франковской – батальон «Ивано-Франковск»;  

в Киевской – батальон «Киевщина», батальон «Миротворец», батальон «Азов»; Батальон "Азов" заявил о 

расширении своего штата до размеров полка (25.09.2014)  

в м. Киев – батальон «Киев-1», батальон «Золотые ворота», батальон «Сич», рота «Киев-2»; 

в Кировоградской – батальон «Кировоград»;  

в Львовской – батальон «Львов»;  

в Николаевской – батальон «Николаев»;  

в Одесской – батальон «Шторм»,  

в Полтавской – батальон «Полтава», батальон «Кременчук»;  

в Сумской – батальон «Сумы»;  

в Тернопольской – батальон «Тернополь»;  

в Харьковской – батальон «Слобожанщина», батальон «Харьков-1», батальон «Харьков-2»;  

в Херсонской – батальон «Херсон»;  

в Хмельницкой – рота «Богдан»;  

в Черниговской – батальон «Чернигов». 

На півдні України починають формувати батальйон спецпризначення під назвою "Чорне море". Як 

повідомив керівник херсонської добровільної народної дружини самооборони Денис Лошкарьов, батальйон 

створюють з метою посилення морського узбережжя Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Він 

діятиме як спецпідрозділ у складі військово-морських сил України.  

 

  



42 
 

Більш докладні дані про деякі добровольчі батальйони 

 

Батальйон «Донбас» 

Про запис в батальйон «Донбас» і збір коштів на своїй сторінці в Facebook в середині квітня заявив 

лейтенант запасу ВМС України Семен Семенченко. Однак керівництво Донецької області не підтримало 

ініціативу створення добровольчого батальйону територіального захисту. «Ми зіткнулися з серйозною 

протидією в нашій області. Губернатор, погоджуючись на словах, нічого не зробив. Тільки в сусідній 

області ми змогли сформуватися, завдяки Коломойському і його заступникам, Філатову і Корбану». У 

підсумку «Донбас» сформувався зі статусом структурного підрозділу полку територіального захисту 

Дніпропетровської області Дніпро-1, який і надав колегам казарми і харчування. 

Чисельність 

Станом на 21 травня 2014 року, реальна кількість учасників батальйону «Донбас» не перевищувала 120 

чоловік. Але вже до 6 червня в підрозділ записалося більше 800 добровольців, що в два рази перевищує 

необхідну кількість. Більше 75% особового складу батальйону складають жителі Донбасу. 

Командир 

Батальйоном командує Семен Семенченко, про якого достовірно відомо лише те, що звуть його насправді 

Костянтином і що колись він служив у військово-морських військах України. Семен досить молодий чоловік 

і батько 4-х дітей. Він народився і виріс у Донбасі. «Я родом з Донецька. І я росіянин. До війни був дрібним 

підприємцем. Займався охоронними системами, відеоспостереженням та іншим»,- розповів він про себе. 

Скільки платять 

Батальйону «Донбас» обіцяють зарплату нацгвардійців (в Нацгвардії офіційно повідомляють, що їх солдати-

контрактники отримують від 3 тис. грн. Самі бійці зізнаються, що на руки отримують набагато менше - 1300 

грн.) «Поки є рахунок, на якому трохи менше 100 тисяч. Дуже мало. Щоб одягнути, взути і озброїти 

батальйон, потрібно 4,5 млн»,- каже командир Семенченко. Він спростовує інформацію про те, що його 

батальйон фінансує Ігор Коломойський. За словами Семенченко організація утримується за рахунок 

пожертвувань людей. 

 

Батальйон «Дніпро» 

Створенний при безпосередній участі дніпропетровського губернатора і олігарха Ігоря Коломойського. 

Запис добровольців почався 14 квітня 2014 року і спочатку проходив в будівлі адміністрації 

Дніпропетровської області. Формування підрозділу проходило на базі раніше створеного «полку 

національного захисту» Дніпропетровської області з добровольців-чоловіків у віці від 18 до 45 років. 

Основними критеріями відбору в спецбатальйон «Дніпро» були вік, фізична підготовка і «проукраїнська 

ідеологія». 

Чисельність 

На 15 квітня штатна чисельність була визначена в 500 чоловік. 28 квітня ВЗГ ГУМВС в Дніпропетровській 

області звернулося із закликом до жителів Дніпропетровської області вступати в батальйон «Дніпро-1». 

Віковий ценз до кандидатів був переглянутий, в батальйон запрошувалися чоловіки віком від 19 до 50 років. 

За деякими данними загальна чисельність всіх добровольчих формувань у Дніпропетровській області 

становить близько 3000 бійців. 

Командир 

Батальоном командує керівник Штабу національного захисту в Дніпропетровській області Юрій Береза. 

«Ми побудовані за принципом швейцарської регулярної армії. Маючи такого «брата» на сході - без цієї 

армії ми вже жити далі не зможемо», - вважає Береза. «Зараз нам потрібно мати здоровий глузд, силу і 

можливості, щоб захищати свою землю. Я думаю, що це один з тих аспектів, який все ж десь зупиняє Путіна 

від прямої агресії. Нехай цей пан знає, що коли він зайде до Дніпропетровської області - кожне вікно, кожна 

будівля буде барикадою», - підкреслив Береза. 

 Озброєння 

«Вони обвішані зброєю, як космонавти», - із заздрістю говорить про бійців «Дніпра» командир «Донбасу». 

Особовий склад батальйону обмундирований в уніформу чорного кольору і озброєний стрілецькою зброєю, 

в тому числі автоматами АКС-74У і АК-74.  

Скільки платять 

За словами Геннадія Корбана, зарплата рядового бійця цього елітного підрозділу становить не менше $1000, 
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а командирського складу - від $3000 до $5000. Щоб легально фінансувати ці формування, було відкрито ряд 

благодійних фондів, розповідає Корбан. «Засновники цих фондів – громадські організації. Просто ми 

жертвуємо свої кошти в ці фонди. У фондів дуже педантичний підхід до кожної закуповуваної позиції», - 

пояснює Корбан. Якісь кошти доводиться прямо передавати до Міноборони і МВС, наприклад гроші за 

зброю. 

За деякими данними власник групи «Приват» Ігор Коломойський витрачає щомісяця близько $10 млн на 

зарплату 3000 бійців добровольчих загонів 

  

Батальйон «Київ» 

Київський батальйон територіальної оборони створювався з метою охорони стратегічних об'єктів столиці. 6 

травня представник самооборони Майдану, командир батальйону Національної гвардії Тарас Бородач 

повідомив про оголошення набору добровольців у Національну гвардію і батальйони територіальної 

оборони. А вже 10 червня тепер уже колишній глава КМДА Володимир Бондаренко заявив: «Сьогодні наш 

батальйон відбуває на Схід - там йде ротація, і хлопці, які пройшли навчання, сьогодні від'їжджають на 

війну». Попередньо батальйон пройшов підготовку на базі «Десна». 

Чисельність 

До складу батальйону входять 430 рядових і 32 офіцера. «Це штатний розклад батальйону. Вони повністю 

екіпіровані, навчені та підготовлені, боєздатні», - підкреслив Бондаренко. 

 Озброєння 

На 462 військовослужбовців батальйону - лише 100 бронежилетів. «З яких тільки 60 куплені на столичні 

гроші, а 40 - це допомога небайдужих киян, які, на жаль, дізналися про існуючу проблему тільки минулого 

тижня», - заявив журналістам перед відправкою батальйону на війну боєць підрозділу, який побажав 

залишитись неназваним. За його словами, в аптечці солдатів «елітного» Київського батальйону немає 

елементарних ліків, необхідних в зоні ведення відкритого військового конфлікту. 

Скільки платять 

Батальйон повністю підготовлений за рахунок благодійних та спонсорських коштів. Зарплата бійців не 

розголошується. 

 

Батальйон «Азов» 

Спецпідрозділ МВД України був сформований для боротьби з незаконними збройними бандформуваннями 

в Донецькій області. Батальйон базується в Бердянську Запорізької області. 

Укомплектований «українськими патріотами, які вже мають досвід військової служби». Як повідомив 

заступник командира батальйона Ярослав Гончар, «основний кістяк батальйону складають ті ж люди, які 

вийшли 21 листопада на Майдан. Це люди з різних сотень, з Автомайдану». 

 Чисельність 

Станом на 12 травня батальйон налічував не менше 70 бійців. 18 травня на Донбас вирушила друга група 

добровольців в кількості 45 осіб. До її складу увійшли чоловіки віком від 20 до 46 років, серед них українці 

родом з Донецька, Дніпропетровська, Харкова, Луганська, також багато киян, є представники Західної 

України. Частину новобранців склали члени партії «Братство» та організації «Патріот України», однак 

багато хто не належить до якихось громадських рухів. 

3 червня присягу принесли ще 40 добровольців віком від 20 до 30 років, до цього часу батальйон налічував 

вже 250 чоловік. Бійці загону - вихідці з різних регіонів України, а також один громадянин Італії. В складі 

батальона група ультрас київського футбольного клубу «Динамо». 

Командир 

Безпосереднє командування здійснює заступник командира батальйону Ярослав Гончар 

Озброєння 

На озброєнні батальйону є стрілецька зброя, в тому числі автомати АКС-74, снайперські гвинтівки СВД та 

кулемети ПКМ.  

Скільки платять 

Батальйон «Азов» живе на шефські гроші, хоча підзвітний МВС. «Повинні отримувати зарплату 

співробітників міліції (4600 грн), але поки цих виплат не було. Живемо на допомогу бізнесменів, нардепів і 
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рядових людей. Поки вистачає тільки на поточні потреби і допомогу, наприклад, вагітним дружинам. Від 

держави отримали лише зброю», - говорить Ігор Мосійчук, який співпрацює з батальйоном «Азов». 

 

Батальйон «Темур» 

Спецпідрозділ, основним призначенням якого була боротьба з сепаратистськи налаштованими 

формуваннями в Луганську отримав назву по імені командира: Темура Юлдашева. Він - професійний 

військовий. До 1990-го служив у Південній групі військ в Угорщині; після розпаду блоку Варшавського 

договору радянські війська були виведені з країн Центральної Європи, і Темур осів у Луганську. Шість років 

тому вийшов у відставку.  

Після захоплення терористами Управління СБУ в Луганську разом з однодумцями почав створювати в місті 

загін самооборони для того, щоб можна було давати відсіч бойовикам сепаратистів, а після оголошення про 

створення у структурі МВС спецпідрозділів отримав пропозицію очолити такий загін на Луганщині. 

Вже більше місяця терористи з Луганська тримають його в заручниках. Юлдашев ще з квітня перебуває в 

захопленому озброєними бойовиками будівлі управління СБУ в Луганську. Терористам, які взяли в полон 

керівника «Темура», неодноразово пропонували викуп за звільнення заручника, однак вони на ніякі умови 

не погоджуються. 

  

Батальйон Донбас-2 

Для боротьби з терористами на Сході України може з'явитися батальйон Донбас-2. Добровольців уже 

набрали. Охочих поповнити лави батальйону записували просто на Майдані Незалежності під час 

недільного віче 9 червня. 

Брали чоловіків віком від 20 до 50 років - і тих, хто має підготовку, і добровольців без особливих умінь. 

Семен Семенченко, командир батальйону «Донбас»: «Хто хоче захищати Батьківщину - будь ласка з нами. 

Підходять люди з діючих військових частин. Ось тільки що підходила людина у нього кілька товаришів, 

вони служать у Президентському полку. Хочуть перевестися до нас. Тому дуже просимо Петра 

Олексійовича відпустити їх з нами». 
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Програма УНА-УНСО 

І. Ідейно-світоглядові засади  

Наше гасло: Україна для українців! 

Господь створив нас українцями, і хай святиться воля Його на віки віків. Ми відстоюємо Божу волю. 

З нами Бог! 

  
Наш найвищий обов’язок: реалізація української національної ідеї – ідеї самоствердження Нації, 

створення держави із системою українського націонал-соціального народовладдя, суть якого в словах: “В 

своїй хаті своя й правда, і сила, і воля”. 
Національна держава – це суспільно-політична система реалізації інтересів Нації.   

Націонал - соціальна влада  – це система диктатури Нації з врахуванням соціально - економічних 

інтересів Народу.  

Наша ідеологія: український націоналізм як ідеологія самоствердження Нації. 

Наша політика: Україна понад усе! 

Наша боротьба: за владу Нації. 

Наші вороги: комунізм, космополітизм, лібералізм.  

Наше завдання: провести революційні перетворення в інтересах Нації.  

Наше переконання: доки Народ не розв’яже своєї головної проблеми – не усвідомить себе Нацією 

- доти жодна його проблема не буде вирішена на його користь. 

ІІ. Політично-програмові засади  

Націонал-соціальне народовладдя 
  

Влада в Україні космополітична та демонстративно антиукраїнська. Влада знаходиться в руках 

космополітичних олігархічних кланів, які конкурують між собою, але мають свій об’єднаний інтерес в 

існуванні режиму, що забезпечує їм можливість вивезення капіталу та приватизації основних фондів. 

Народ став об’єктом політичних маніпуляцій і жертвою сваволі позаморальних осіб, що 

становлять верхівку державного апарату. Ці обставини призводять до деморалізації дедалі ширших 

верств населення. 
  

Причинами економічної деградації є відтік капіталу та намагання космополітичної олігархії 

монополізувати прибутки. Вирішення жодних економічних і соціальних проблем не є можливим доти, 

доки режим продовжує своє існування, доки Нація не має своєї власної національної влади. 

  

Нашим політичним завданням є побудова організованої і солідарної сили, яка зможе навести 

порядок, взяти на себе відповідальність за Націю, за Державу. 

  

Виходячи з цього, необхідно:  
1. Ліквідувати правлячий режим та систему космополітичної олігархії.  

2. Провести декомунізацію України. Провести люстрацію органів державної влади, силових 

структур, навчальних закладів. Заборонити комуністичну ідеологію та організації, які її сповідують. 

Ліквідувати усі символи та сліди комуністичної влади. Відмінити пільги ветеранам окупаційних каральних 

органів та притягти їх до відповідальності за злочини, вчинені проти Нації. Створити трибунал для 

розслідування злочинів, вчинених комуністичним режимом. Домагатися створення міжнародного трибуналу 

для розслідування злочинів комунізму. 

3. Забезпечити реальне функціонування української мови як державної.  

4. Ліквідувати систему подвійного громадянства, що реально склалася. Прийняти закон про 

громадянство та паспортну систему, який би забезпечував розвиток системи націонал-соціального 

народовладдя. 

5. Вирішити проблему міграції через її повне припинення. Право на постійне проживання в Україні 

та громадянство можуть мати лише іноземці українського походження, які можуть його довести та 

відповідають умовам відповідного законодавства. 

6. Ввести до діючого законодавства норму, за якою в Україні не може бути депутатом та  

державним службовцем той, хто не визнає себе українцем.  

  

Мета введення  режиму націонал–соціального народовладдя. 
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Україна потребує успіху. Перемога УНА-УНСО та введення  режиму націонал-соціального 

народовладдя додасть українцям впевненість у собі, в своїй владі, в своїй країні. Всім буде 

продемонстровано, що в Україні з’явився справжній господар, який рішуче і беззастережно кладе край 

комунізму, космополітизму, лібералізму, грабіжництву. 

Сильна і заможна держава є запорукою добробуту громадян України, а зростання їх добробуту є 

запорукою міцної держави. Ми утвердимо в Україні дух виробництва, розумного господарювання, 

доброзичливого суперництва,  здорової амбіційності. Наше завдання – на руїнах і серед розладу вибудувати 

цілісний Національний лад,  який задовольнятиме інтереси України. 

  

Економічна політика 
  

Українці працюють на забезпечення політичних, економічних, матеріальних інтересів людей, 

ворожих Нації. Політичні, економічні, фінансові ресурси в Україні належать не українцям. Економіка не 

тільки не забезпечує матеріальних інтересів народу, але працює проти нього, проти Нації.  

Ключем до перетворення економіки в систему забезпечення матеріальних інтересів Нації є 

створення націонал-соціальної держави, проведення націонал-соціальної політики. Економіка такої 

держави забезпечить розвиток  Нації, добробут громадян та економічну безпеку держави. Основою 

довгострокового розвитку має стати розширення та розвиток наукомістких технологій, інформаційних 

систем, машино- та приладобудування, військово-промислового комплексу, реконструкція цілих галузей.  

  

Виходячи з цього необхідно:  
1. Перейти до будівництва націонал – соціальної держави.  

2. Розробити та розпочати реалізацію програми переведення промисловості на енерго- та 

ресурсозбережні технології. 

3. Зберегти державний контроль за стратегічними галузями економіки при протекціонізмі 

національному та гарантіях іноземному капіталу. 

4. Переглянути результати приватизації з огляду на національні інтереси. Провести реприватизацію 

незаконно приватизованих стратегічних промислових об’єктів (ВПК, НГК тощо). 

5. Заборонити приватизацію у стратегічних галузях народного господарства, у першу чергу – 

транзитно-транспортної системи України. 

6. Відмінити всі законодавчі та нормативні акти, які сприяли неефективній та злочинній 

приватизації.  

7. Основна форма приватизації – відкрите акціонування. Володарями основних фондів можуть бути 

лише українські фізичні та юридичні особи. Подвійний перепродаж приватних підприємств тільки під 

контролем органів Національної Безпеки. 

8. Визначити перелік галузей приватизації і підприємств, де можлива участь лише українських 

інвесторів. 

9. Поставити під контроль органів  Національної Безпеки механізм управління державним майном з 

метою запобігання розкраданню та штучному банкрутству державних підприємств. 

10. Встановити карну відповідальність за штучне витіснення працівників із підприємств з метою їх 

наступної приватизації. Першою передумовою приватизації має бути збереження кількості робочих місць – 

через реорганізацію, реконструкцію і розширення виробництва. Друга умова – збільшення прибутків 

держави від діяльності приватизованого підприємства. У випадку відсутності таких прибутків підприємство 

підлягає націоналізації. 

11. Забезпечити державну підтримку підприємцям, які сприяють процесам націонал-соціального 

державотворення. 

12. Повернути незаконно вивезенні капітали. Амністія тіньового капіталу, до того ж – із реальними 

гарантіями, стане можливою тільки в  націонал - соціальній державі, тільки за індивідуального підходу до 

його власників і тільки за умови використання капіталу для розбудови націонал-соціальної держави.   

13. Провести реформу податкової системи України. Відмінити руйнівні схеми оподаткування, 

знизити податковий прес на українського виробника, перейти до стимулюючого оподаткування. 

14. Ліквідувати необґрунтовані пільги для іноземних товаровиробників і спільних підприємств. 

15. Скоротити контролюючі органи до одного – відповідного підрозділу  Національної Безпеки. 

16. Припинити відтік капіталу за межі України. Створити умови для його повернення. 

17. Націоналізувати стратегічні підприємства. 

18. Шляхом пільгового оподаткування і кредитування підтримати розвиток малого та середнього 

підприємництва. 

19. Забезпечити пріоритетність розвитку самодостатнього військово-промислового комплексу як 

матеріально-технічної бази забезпечення Збройних Сил і обороноздатності України. Передусім 

танкобудування, кораблебудування, космічне і ракетобудування, літакобудування, радіоелектронна 
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промисловість та інші галузі виробництва, в яких Україна утримує або може здобути інноваційне лідерство 

чи сильну конкурентноспроможну позицію на світовому рівні. 

20. Розробити й реалізувати короткотермінові програми автономного забезпечення країни 

продуктами харчування, енергією, конструкційними, будівельними і хімічними матеріалами, сировиною, 

машинами і запасними частинами до них. 

21. Встановити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів та перекрити шляхи їх 

перетікання у тіньові доходи. 

22. Встановити надійну систему контролю за сплатою податків та застосувати конфіскацію до тих 

суб’єктів господарювання, які приховують свої доходи з метою ухилення від сплати податків. 

23. Законодавчо передбачити прямі та надзвичайні форми покарання для тих посадових осіб 

податкових, митних, правоохоронних органів, з боку яких виявлено сприяння суб’єктам господарювання в 

ухиленні від сплати податків чи митних зборів. 

24. Ввести як один із визначальних критеріїв діяльності виконавчої влади всіх рівнів кількість 

створення нових робочих місць – через сприяння влади у створенні і розширенні приватного 

підприємництва та залучення безробітних до громадських робіт. Максимально спростити процедуру 

реєстрації малих та приватних підприємств і встановити термін, за який чиновники (а не майбутній 

підприємець!) мають зібрати необхідні довідки для реєстрації чи обґрунтованої письмової відмови в ній. 

Кожна така відмова має бути предметом всебічного вивчення посадовцями вищого рівня. 

25. Послідовно забезпечити умови для самодостатності національного виробництва, сформувати 

замкнені виробничі цикли, зорієнтувати народногосподарський комплекс на забезпечення самодостатності. 

26. Законодавчо обмежити експансію транснаціональних компаній в Україну. 

27. У зв’язку з катастрофічним зменшенням чисельності населення України розробити та ввести в 

дію державну програму відтворення нації, яка зняла б матеріальний бар’єр у справі народжуваності та 

виховання дітей. Забезпечити гідне фінансування і систему пільг сім’ям, які мають трьох та більше дітей. 

28. Запровадити заходи для обмеження доступу низькотехнологічних товарів на український ринок. 

29. Забезпечити інвестиції у сільське господарство, зокрема в розвиток інфраструктури села: 

дороги, зв’язок. Держава має стати першим, вигідним і надійним партнером, опорою та захисником 

селянина-товаровиробника. Влада повинна всебічно сприяти розвиткові приватного підприємництва і 

кооперації селян-господарів.  

30. Розробити реальну національно зорієнтовану програму всебічного відродження і розвитку 

українського села. Передбачити у державному бюджеті суттєві витрати на всебічне відродження села. Село 

має стати місцем, з якого готовий продукт буде надходити до споживача. Прийняти Закон про пільгове, у 

кілька разів нижче ніж у великих містах, оподаткування малих підприємств, які творяться та працюють у 

сільській місцевості. Нашою політикою буде розбудова переробної інфраструктури на селі. 

31. Забезпечити державні замовлення та закупівлю державою надлишку товарної продукції  

сільхозпродукції за ціною, яка має окупити затрати на її виробництво. Гарантувати мінімальний прибуток та 

унеможливити грабіж селян  посередниками. 

32. Створити фонд державного страхування сільськогосподарського виробництва. 

33. Ввести кримінальну відповідальність за завищення цін на паливно-мастильні матеріали. Винні в 

цьому фірми будуть позбавлені ліцензій, а їх майно – конфісковане. 

34. Право власності на землю мають лише вітчизняні фізичні та юридичні особи,  за умов 

використання її під промислове чи сільськогосподарське виробництво. Не допустити створення та існування 

“підпільних” латифундій на десятки тисяч гектарів землі. 

35. Відродити вітчизняне сільськогосподарське машинобудування і створити дієву систему лізингу. 

Налагодити випуск сучасної, особливо малої техніки для села, засобів захисту рослин, мінеральних добрив 

тощо та пільгове кредитування їх закупівлі. 

36. Заморозити можливість продажу землі та її дарування у спадщину, а також інші операції 

спекулятивного характеру із землею, які зараз мають місце, до утворення державних і ринкових інституцій, 

які обслуговують та легалізують (і регламентують) рух земельних ресурсів. 

37. Надати земельні паї сільській інтелігенції та працівникам, зайнятим у сфері обслуговування 

села.  

38. Забезпечити реальну присутність держави на сільськогосподарському ринку. Спрямувати 

політику цін, субсидій, кредитів, тарифів у першу чергу на захист українського селянина. 

39. Дозвіл на імпорт сільськогосподарської продукції може видавати тільки Верховна Рада і тільки 

тоді, коли Уряд доведе, що українське сільське господарство не може задовольнити попиту. 

40. Утворити та ввести у дію необхідні ринкові інституції для функціонування аграрного сектора 

економіки, для виходу на іпотечний механізм кредитування сільського господарства. 

41. Прийняти на законодавчому рівні, передбачити реальні джерела фінансування  і ввести в дію 

державні програми “Сільські дороги”, “Сільська вулиця”, “Сільське подвір’я”, “Сільська школа”, “Сільські 

осередки та об’єкти культури”, “Фізкультура і спорт у селі”, “Сільський телефон”, “Агротуризм” тощо. 
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Національна безпека й оборона.  
  

Космополітична влада і така ж “опозиція” бачать гарантії безпеки держави тільки в міжнародному 

визнанні України, у її членстві в європейських та світових структурах, у партнерстві з НАТО. Це небезпечна 

політика. Вона базується на свідомому змішуванні понять “безпека Нації” (усунення всього, що заважає 

самоутвердженню Нації), “національна безпека” (протидія внутрішнім і зовнішнім чинникам, які 

суперечать інтересам Нації та  загрожують її майбутньому) та “безпека держави” (забезпечення держави 

від можливої агресії, окупації та спроб антиконституційної зміни влади).  

Про безпеку Нації, яка у власній країні загрожена у самому своєму існуванні, ні влада, ні 

“опозиція”  не говорять, що підкреслює їх неукраїнський, а в багатьох випадках – виразно 

антиукраїнський характер.  
Поняття “національна безпека” в нинішній державі ніколи не мало українського змісту і 

вживається виключно для прикриття інтересів владних та зарубіжних фінансово-промислових 

кланів.  
Узалежнення ж “безпеки держави” від ненадійних, як показує історія і нинішня політична 

практика, зовнішніх факторів та творення оборонної доктрини за принципом “зараз на нас ніхто не 

збирається нападати” є злочином перед Нацією. 

Росія продовжує щодо України свою агресивну імперську політику.  

США повністю ігнорують міжнародне право.  

Тому надії на  “міжнародні гарантії безпеки” є зрадою  національних інтересів, зрадою Нації. 

Гарантувати безпеку України може тільки сама Нація.  

  

Необхідно: 
1. Розробити національну оборонну доктрину держави, наскрізним принципом якої має бути опора 

на власні сили Нації. Військова доктрина України має творитися за принципом не “проти кого”, а “для 

чого”: для розвитку військового потенціалу Нації; для надійної оборони країни від будь-якої агресії; для 

забезпечення стратегічних інтересів держави; для рівноправної участі України у міжнародній політиці.  

2. Відновити ядерний оборонний потенціал країни. 

3. Розбудувати відповідно до потреб національної безпеки й оборони та сучасного технологічного 

рівня національні Збройні Сили та структури безпеки і правозахисні органи. Їх сутнісна (ідейно-світоглядна, 

політична і кадрова) українізація – передумова реальної безпеки Нації, держави, громадян.  

4. Відновити Національну Гвардію. 

5. Перейти до професійної  Національної Армії, зберігаючи поза тим систему призову до 

Національної Гвардії. Перехід до професійної Армії повинен не зменшувати, а збільшувати обороноздатний 

потенціал Нації. 

6. Проводити систематичні військові збори-вишколи всього чоловічого населення України віком від 

18 до 30 років в системі Національної Гвардії. 

 7. Національна Гвардія має формуватися за територіальним принципом та бути мобілізаційним 

резервом регулярної Національної Армії.  

8. Сприяти створенню козацьких та інших парамілітарних формувань національно-патріотичного 

спрямування, військово-спортивних, військово-технічних секцій, курсів та клубів і надавати їм усебічну 

державну підтримку.  

9. Відновити вивчення військової справи і підняти на належний рівень національне військово-

патріотичне виховання у середніх навчальних закладах (школи, гімназії, ліцеї, коледжі). 

10. Створити військові кафедри у всіх вищих державних навчальних закладах для підготовки 

офіцерів резерву. 

11. Радикально реформувати внутрішні війська, передавши частину їх структур і функцій 

Національній Гвардії. 

12. Забезпечити незалежність матеріально-технічного оснащення Армії від іноземних чинників. 

13. Фінансування Армії має здійснюватися відповідно до реальних потреб, а не за залишковим 

принципом. Хто не хоче годувати власну армію, той годуватиме чужу. 

14. Особливу увагу слід приділити основі Армії – офіцерському корпусу. Мінімальна заробітна 

платня офіцера має складати не менше суми трьох прожиткових мінімумів і супроводжуватися 

відповідними надбавками за звання, посади і вислугу літ. Житлові проблеми (помешкання, меблі, плата за 

комунальні послуги, ремонтні роботи тощо) має вирішувати не офіцер, а адміністративно-господарські 

підрозділи військових частин. При звільненні офіцера в запас належно фінансована Армія (а не корумповані 

цивільні чиновники) забезпечує його відповідним його рангу і складу його сім’ї та готовим до проживання 

помешканням в обраному ним населеному пункті. Пенсія офіцера не може бути нижчою за 80 % його 

платні. Мінімальна пенсія офіцера, що став інвалідом внаслідок виконання ним службових обов’язків, не 

може бути нижчою його попередньої платні. Особиста зброя має видаватися офіцерові після закінчення 

навчання, разом із атестатом, бути при ньому під час служби і, за його бажанням, може залишатися в нього 

після звільнення в запас.  
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15. Скоротити управлінський апарат у силових структурах до реальних потреб. Переатестувати 

керівні кадри силових структур за критерієм національної позиції, професіоналізму та вільного володіння 

українською мовою. 

16. Забезпечити належне національно-патріотичне виховання особового складу силових структур.  

17. Здійснити остаточне виведення всіх російських військ із території України - як реальної 

військової загрози безпеці України. 

18. Розмежувати функції українських державозахисних і правоохоронних структур,  чітко 

окреслити їх права, обов’язки, критерії оцінки їх діяльності. 

19. Посилити в’їзний режим на кордонах України для запобігання проникненню нелегальних 

мігрантів. 

20. Вивести Україну з усіх інтеграційних структур, створених з метою відновлення московської 

імперії. 

21. Не допустити захоплення наших транспортних систем іноземними державами. 

22. Засудити та скасувати створення так званого “спільного економічного простору”, а також всі 

інші дії, вчинені владою, які ведуть до обмеження національного суверенітету. 

23. Прийняти Закон про енергетичну безпеку, згідно з яким одне джерело енергопостачання не 

може забезпечувати більше 20 % потреб українського ринку. 

24. Ввести національно-захисне оподаткування на будь-які чужомовні видання, теле- та  

радіопрограми, книжки, концерти “своїх” та іноземних виконавців. 

25. Заборонити діяльність антиукраїнських, антидержавних партій, громадських організацій, ЗМІ. 

26. Припинити нелегальний обіг, виробництво та транзит наркотиків. 

27. Ліквідувати нинішню кримську територіальну автономію як суперечну Конституції України. 

Військово-промисловий комплекс. 
Зусилля ВПК повинні концентруватися на розвитку конкурентноздатних та необхідних для 

забезпечення мобільної професійної армії озброєнь. Світ знаходиться на черговому витку модернізації 

озброєнь. Тому проблеми ВПК будуть вирішені участю у технологічній революції.  

  

Необхідно: 
1. Розробити програму створення нових ринків збуту для української зброї. 

2. Діяльність у військово-промисловому секторі має виключати фінансовий ризик. 

3. Обсяг замовлень та прибутки з них мають гарантуватися державою. 

4. Створити систему науково-дослідницьких центрів з головних видів озброєнь.  

5. Розпочати науково-дослідні та дослідно-конструкторські праці над новими зразками колісної та 

гусеничної бронетехніки, легких штурмовиків як підстави тактичної авіації. Головною проблемою 

кораблебудування в Україні є відсутність потужностей проектування, будівництва легких сил флоту 

(підводні човни, ракетні катери, ескадрені міноносці, фрегати). 

6. Опротестувати існуючі російсько-американські космічні програми «Альфа», «Радон», «Енергія» 

та ін. як такі, що використовують технології України, але не працюють на Україну. Необхідно ввести 

Україну третьою особою в російсько-американські програми, або денонсувати їх. 

  

Соціальні завдання 
  

Гарантом ефективності та перспективності соціальної політики і захисту громадян є націонал-

соціальна держава. В основі такої держави  лежать принципи національної солідарності, справедливості та 

відповідальності у взаєминах громадян із державою, власників із найманими робітниками. Націонал-

соціальна держава для того й твориться, щоб вирішувати на користь народу всі його проблеми, у тому числі 

й соціальні. Націонал-соціальна держава – це такий соціальний і господарський лад, при якому кожен 

громадянин матиме гарантоване право на працю згідно з його здібностями та освітою, право на вільний 

вибір місця праці, право на соціальне забезпечення у разі нещастя, безробіття, хвороби. 

Державні злочинці на Банковій і Грушевського знають це. Саме тому вони й ненавидять саму ідею 

такої державності. 

Безпорядок вигідний чиновнику. Нема порядку – нема економіки. Завдяки “безпорядку” з України 

було вивезено і продано неймовірну кількість прокату, міндобрив, мазуту, цукру, олії тощо. Сотні мільярдів 

доларів, які були за це одержані, осіли у закордонних банках на приватних рахунках високих державних 

чиновників, а також тих, хто при них годується. 

Це саме ті гроші, які не виплачені нам як зарплати, не вкладені в оновлення основних фондів, у 

науку, в культуру, в армію, в соціальні програми.. 

В той час, коли вивозяться мільярди доларів, Президент України їздить по закордонах і жебракує 

копійки - кредити в американців, японців, німців. Урядова пропаганда подає нам як великий успіх, коли нам 

дають кредит у 50 або 100 млн. доларів.  
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Перше, що зробить УНА-УНСО, коли прийде до влади, це збере всіх колишніх і теперішніх 

олігархів та чиновників у Лук'янівській тюрмі на нараду щодо повернення вивезеного капіталу. 

  

Після того необхідно: 
1. Привести мінімум заробітної платні та пенсій у відповідність до реального прожиткового 

мінімуму. Ввести кримінальну відповідальність осіб, винних у затримці виплати заробітку трудящим. 

Встановити обґрунтоване співвідношення заробітної платні робітників різних галузей, а також доходів 

керівників підприємств та середньої зарплати інших працівників. Основна пенсія не може бути нижчою за 

прожитковий мінімум і становити  менше, ніж 70 % попередньої заробітної платні пенсіонера. Мінімальна 

пенсія інвалідів не може бути нижчою за основну і має супроводжуватися надбавками відповідно до 

встановленої медичною комісією групи. Кожен працюючий має право на вибір пенсійного фонду, куди 

відраховуватимуться обов'язкові щомісячні платежі, а також на отримання процентів зі свого внеску. 

Робітник має право одержати всі сплачені гроші у день виходу на пенсію. 

2. Збільшити увагу держави до сім’ї  як основної складової Нації. Має бути прийнята державна 

програма стимулювання народжуваності. Доплата на кожну дитину у сім’ї має бути у розмірі споживчого 

мінімуму. 

3. Призначені судом аліменти мають відраховувати у державний фонд. Отримувач  повинен 

безперебійно одержувати аліменти від держави, стягувати які і притягати до відповідальності за ухиляння 

від яких – обов’язок відповідних органів влади.  

4. У пріоритетному порядку шляхом цільового фінансування створити всі умови для підвищення 

життєвого рівня, авторитету і ефективної діяльності працівників сфери освіти, науки, охорони здоров’я, 

культури, військовиків, працівників правоохоронних органів та державного управління, усієї національної 

інтелігенції як головного суб’єкта духовного, інтелектуального та економічного розвитку суспільства, 

підвищення добробуту всіх громадян і всебічного зміцнення держави. 

5. Поповнити бюджет держави за рахунок введення диференційованого податку на велике майно. 

6. Розпочати процес випереджаючого зростання зарплатні. 

7. Домогтися угод про захист прав і свобод наших трудових емігрантів із урядами країн, де вони 

працюють.  

8. Затвердити програми заходів по зростанню зайнятості в середині країни для зменшення і 

припинення трудової еміграції. Заохочувати внутрідержавне переміщення робочої сили. 

9. Прискорити виплати по внутрішньому боргу громадянам через утворення ринку внутрішнього 

державного боргу, що збільшить величину і пришвидшить виплату заборгованих Ощадбанком заощаджень 

громадян. 

10. Ліквідувати дитячу безпритульність, привести матеріальну базу і фінансування дитячих 

будинків та будинків перестарілих у відповідність із реальними потребами, припинити русифікацію і 

забезпечити високий рівень національно-патріотичного виховання дітей-сиріт.  

 11. Налагодити видачу безкоштовної харчової допомоги кожному, хто відчуває у ній нагальну 

потребу. Створити гуртожитки-інтернати для тих, що втратили власне помешкання і засоби існування. 

12. Утворити спеціальний дитячий лікувальний фонд для надання невідкладної медичної допомоги 

хворим дітям, батьки яких не можуть оплатити операції, лікування чи інші форми підтримання життя 

дитини. 

13. Зберегти безкоштовну медичну допомогу, а також допомогу ліками пенсіонерам, багатодітним 

сім’ям і бідним людям.  

14. Ввести страхову медицину. Бюджетна заробітна плата лікарям та медперсоналу буде 

доповнюватися гонорарами з боку страхових компаній. Вона буде залежати від складності та 

відповідальності роботи. 

15. Домагатися відшкодування Росією грошових заощаджень громадян, вкладених до Ощадбанку 

колишнього СРСР. 

 16. Ввести декларування доходів усіма громадянами без винятку та жорстку правову 

відповідальність за приховування доходів. 

  

Соціальні проблеми військовослужбовців та ветеранів Збройних сил 
  

Вважаючи Збройні сили важливим державним інститутом в існуючій політичній системі, УНА-

УНСО звертається до особового складу армії, щоб повідомити про першочергові заходи після приходу 

УНА-УНСО до влади: 

1. Буде ліквідована безквартирність офіцерів та прапорщиків. Необхідні кошти будуть виділені за 

рахунок введення державної монополії на експорт стратегічних видів сировини, зокрема металів: уранової 

руди, озброєнь, ракетно-космічної техніки. Звільнені офіцери і прапорщики зможуть в тримісячний термін 

по звільненні отримати житло за рахунок місцевих житлових фондів. Для реалізації цього права буде 

прийнятий закон, невиконання якого буде тягнути за собою кримінальну відповідальність. 
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2. Грошове забезпечення військовослужбовців, пенсії будуть встановлені не нижче трьох 

прожиткових мінімумів. Джерело покриття цих витрат – введення оборонного податку на банки, біржі, 

комерційні структури, великі приватні багатства. 

3. Офіцерський склад отримає право вільного володіння вогнепальною зброєю для захисту себе, 

своїх близьких і громадян від злочинців. Вбивство, або замах на вбивство військовослужбовця буде 

розглядатися як тяжкий державний злочин, за який буде передбачатися смертна кара або довічне ув'язнення. 

4. У повному обсязі реалізуються всі пільги та привілеї, передбачені законодавством, крім пільг тим 

хто зі зброєю в руках, чи в лавах НКВД-КГБ виступав проти незалежності України. За вислугу 25 років, а 

також особам, які нагороджені бойовими орденами, виплачується пенсія в розмірі 100% грошового 

утримання. Негайно будуть створені офіцерський банк, національний пенсійний фонд військовослужбовців, 

страхова компанія.  

5. До прийняття державної програми військової реформи, призупиняється скорочення Збройних 

сил.  

6. Вводиться обов'язкове декларування доходу всіма членами керівництва Міністерства оборони та 

Генштабу, починаючи з 1992 року. Все незаконно придбане майно, нерухомість буде конфісковано, 

незалежно від того, служать вони чи вже звільнені. Кошти направлятимуться на житлове будівництво. 

7. Буде проведене негайне розслідування діяльності комерційного центру Міністерства оборони 

України, а також проведено інвентаризація матеріальних засобів Міністерства оборони України за станом на 

1.01.92 року. Винні у розбазарюванні державного майна будуть покарані, а кошти будуть направлені за 

цільовим призначенням на потреби інвалідам війни та збройних конфліктів. 

8. Членам сімей військовослужбовців буде надане право на безкоштовне навчання у державних 

навчальних закладах. 

9. За бажанням військовослужбовців, звільнених у запас, для ведення індивідуального чи 

фермерського господарства, їм будуть надані земельні ділянки, а також кредити на пільгових умовах. 

10. Надати пільги ветеранам ОУН-УПА, дивізії „Галичина” та інших військових формувань, що 

боролись за незалежність України. 

  

Наука та освіта 

  

Національна система наукових установ має бути ядром і джерелом інтелектуального 

потенціалу нації, визначальним фактором розвитку і зміцнення держави.  

Необхідно: 
1. Забезпечити випереджувальний розвиток науки, створити умови для максимальної свободи 

наукового пошуку. 

2. Зорієнтувати наукові інституції при формуванні й фінансуванні наукових програм на національні 

пріоритети України, у тому числі – на якнайповнішу її незалежність від імпорту закордонних технологій. 

3. Через систему винагород заохочувати наукову, науково-практичну та технічно-творчу діяльність 

викладачів та студентів  вищих навчальних закладів, учителів, працівників культури, інженерно-технічних 

працівників та ін.   

4. Широко практикувати навчання і стажування молодих науковців у зарубіжних університетах, їх 

працю в іноземних наукових бібліотеках та архівах, участь українських вчених у міжнародних наукових 

симпозіумах та конференціях, у міжнародних наукових проектах. 

5. Фінансово зміцнити наукові видавництва – для оперативного і кількісно оптимального  друку 

наукової продукції українських вчених та перекладної наукової літератури. 

6. Підвести належну матеріальну базу (фінансування, будівництво нових приміщень) під розвиток, 

модернізацію та комп’ютеризацію наукових бібліотек. 

  

Метою освітньої системи має бути розвиток творчого потенціалу Нації, формування 

високоосвічених кадрів, виховання національно свідомих, активних, самовідданих та жертовних 

громадян України.  
  

УНА-УНСО проведе реформу освіти, яка буде включати: 

- доступність освіти для всіх категорій населення; 

- багатоступеневість; 

- зв'язок освіти з виробництвом; 

- автономію навчальних закладів; 

- пропорційність розвитку між фундаментальними та прикладними науками; 

- надання вчителям, викладачам статусу державних службовців; 

- забезпечення за рахунок держави всіх навчальних закладів сучасними матеріально-технічними 

засобами. 
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Необхідно: 
1. Припинити нинішню практику нищення системи освіти через її “американізацію” та 

приватизацію. 

2. Ввести єдину державну концепцію освіти. Розробити науково-методологічну базу національного 

виховання. Відмовитися від засад і залишкових стереотипів  радянської педагогіки та копіювання 

іноземного досвіду, передусім ліберальних освітньо-виховних концепцій. 

3. Освіта в Україні повинна бути українською,  державною, єдиною, системною і безплатною на 

всіх рівнях для всіх громадян. Недопустиме існування привілейованих,  приватних та зарубіжних 

навчальних закладів, як таких, що працюють за іноземними навчально-виховними програмами. 

4. Провести дерусифікацію та українізацію всіх закладів освіти по всій території України незалежно 

від форм власності. 

5. Навчально-виховний процес у всіх закладах освіти має здійснюватися виключно українською 

мовою. Українська мова має вивчатися в усіх без винятку навчальних закладах усіх рівнів та відомчого 

підпорядкування. Початкове навчання дітей з національних меншин у місцях їх компактного проживання 

має вестися рідною мовою і з обов’язковим вивченням державної мови на рівні, який уможливлював би 

учням продовження навчання у закладах вищого ступеня. 

6. Переглянути діючі та підготувати нові навчальні плани і програми відповідно до вимог 

національної перебудови освіти. Зміст освіти, обов’язковий обсяг знань і обсяг контролю знань на 

державних екзаменах визначаються державними програмами, які можуть бути затверджені Міністерством 

освіти тільки після публікації їх проектів в освітній періодиці, оцінки незалежними експертами та 

обговорення громадськістю.  

7. Центральною фігурою, головним суб’єктом національної системи освіти має бути вчитель-

вихователь і викладач. Їх формуванню, умовам праці та матеріальному забезпеченню держава повинна 

приділяти постійну увагу.  

8. Норми тижневого навантаження вчителів мають бути знижені. Середня оплата праці вчителів має 

бути вища за середню заробітну плату.  

9. Норми педагогічного навантаження викладачів вищих навчальних закладів мають бути  знижені 

та приведені у відповідність із європейською практикою. Оплата праці рядового викладача має вдвічі 

переважати прожитковий мінімум і супроводжуватися відповідними доповненнями за посади та наукові 

звання. 

10. Слід викоренити таке явище, як діти-сироти при живих батьках. Встановити опікунство над 

сирітськими будинками з боку Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та органами безпеки 

держави. 

11. Ліквідувати дефіцит національно свідомих освітянських кадрів. Необхідно подолати нинішню 

фемінізацію педагогічних колективів і через систему заохочень суттєво збільшити кількість педагогів-

чоловіків. 

12. Фінансування національної системи народної освіти не може здійснюватися з місцевих 

бюджетів, оскільки це створює нерівність учнів різних регіонів у можливостях набуття освіти. Необхідно 

забезпечити пріоритетне фінансування загальноосвітніх шкіл усіх типів з державного бюджету.  

13. Розгорнути належну науково-методичну та поліграфічно-видавничу базу для забезпечення 

системи освіти новою навчальною літературою в повному обсязі. 

14. Проводити літні військово-патріотичні табори для молоді шкільного віку. 

15. Провести державно-громадську атестацію освітянських кадрів та усунути від керівництва усіма 

ланками освіти та педагогічної роботи осіб, які проявили себе ворогами Нації або є носіями і 

розповсюдниками антидержавних поглядів. 

  

Релігійна програма 
  

УНА-УНСО працює над створенням політичних умов, за яких стало б можливим об'єднання 

православних та греко-католиків в єдиному Патріархаті та створення єдиної національної християнської 

Церкви. 

     Нинішня релігійно-конфесійна роздробленість в Україні – справа не Божа, а людська, а тому й 

подолана вона має бути людьми. Духовна і церковна єдність усіх християн заповідана Богом, а тому не 

може бути предметом політичних дискусій.  

Тому: 

1. Держава  сприятиме релігійному вихованню і повноті релігійного життя своїх громадян. 

2. В основі державної політики у сфері національної духовності буде християнство. 

3. На території України не має власності, на яку могли б претендувати іноземні громадяни, держави 

і Церкви. 

4. Уціліле майно ограбованих комуністичним режимом українських Церков (УГКЦ, УАПЦ, УПЦ 

КП)  буде повернене цим Церквам. 
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Культура 

Метою культурної політики національної держави має бути збереження і відродження, 

розвиток та примноження культурних здобутків Нації, перетворення системи культури в потужний і 

постійно діючий фактор культивування в суспільстві високих естетичних,  духовних та моральних 

національних вартостей і формування національної етичної та естетичної свідомості суспільства. 

  

Необхідно:  
1. Піднести на належний рівень і розвивати українську національну культуру, відродити і 

примножувати національні культурні традиції. 

2. Розпочати пріоритетне фінансування програм, спрямованих на вивчення та відображення 

національно значимих історичних подій. 

3. Ліквідувати занепад української книговидавничої справи. Зняти податки на книгодрукування 

українською мовою.  

4. Ввести державний протекціонізм для розвитку української національної культури. Забезпечити 

державну підтримку діячам культури, що розвивають національні культурно-мистецькі традиції. 

5. Захистити національний культурний простір  від деструктивного впливу чужорідної, 

низькопробної антикультури, яка відбирає сили і дезорієнтує Націю. 

6. Подолати засилля чужомовних, антиукраїнських, антидержавних, псевдомистецьких друкованих 

видань, аудіо-, відео- та кінопродукції. Увести законодавчі бар’єри на їх поширення. 

7. Повністю очистити всі (державні та приватні) установи і заклади культури від кадрів, що 

займаються антиукраїнською діяльністю та поширенням комуністичних,  космополітичних та інших 

реакційних поглядів. 

  

Охорона здоров`я 
Охорона здоров’я громадян – безумовний обов’язок держави. Серйозне занепокоєння викликає не 

тільки духовний, але й фізичний стан українців. Нація стоїть на порозі фізичного виродження. 

  

Необхідно: 
1. Забезпечити всім громадянам України не тільки право, а й реальну можливість на безплатне 

медичне обслуговування і постійно підвищувати його якість.  

2. Система медичного страхування – ефективна, але поки що не доступна для абсолютної більшості 

громадян України. Тому необхідно працювати над її створенням з фінансовою участю держави. 

3. Захистити вітчизняну фармакологію від необгрунтованого імпорту іноземних лікувальних 

препаратів; вести політику, спрямовану на фармацевтичну, медично-технічну та методично-технологічну 

самодостатність України у сфері медицини. 

4. Держава повинна припинити згубну для здоров’я “американізацію” громадського харчування і 

всебічно заохочувати українських підприємців до створення дешевих їдалень із традиційною і здоровою 

українською кухнею, комерція яких ґрунтувалася б на теорії мінімального прибутку: коли дохід досягається 

не завищеними цінами, а швидким обігом капіталу - продажем великої кількості продукції з мінімальною 

націнкою. 

5. Припинити несанкціоноване і безліцензійне виготовлення і продаж товарів для дітей, а  

продуцентів і продавців несертифікованої продукції притягати до кримінальної відповідальності. 

6. Вести широку, всеохопну і цілеспрямовану пропаганду здорового способу життя, розвивати 

фізичну культуру населення і різні види туризму, культивувати спорт. 

7. Заборонити всі види реклами алкогольних і тютюнових виробів. 

Молодіжна політика 
Сучасна українська молодь стала жертвою насаджування і культивування збочень: наркоманії, 

алкоголізму, розпусти, насильства, бездуховності, денаціоналізації,  аполітичності тощо. Антиукраїнська 

влада вербує собі з молодих українців слухняних слуг, неукраїнський політикум – бездумний електорат, 

космополітичний бізнес – невибагливих наймитів, кримінал – сліпих виконавців, а зарубіжний капітал – 

безправних і дешевих рабів. Решта не має навіть такої перспективи, тому  приречена спиватися, 

деморалізуватися і вироджуватися,  перетворюючись у безлику і безпорадну біомасу, яку легко тримати в 

покорі. 

Так, за задумом антиукраїнських внутрішніх і зовнішніх сил, українська нація має втратити 

спочатку молодь, а потім – своє майбутнє. 

  

Необхідно: 
1. Створити і впровадити в життя програму націонал-соціального виховання молоді. 

2. Забезпечити молодому поколінню право на безплатну середню та вищу освіту. 
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3. Збільшити державне кредитування молодіжного будівництва, надавати матеріальну допомогу 

молодим сім’ям. 

4 .Завершити комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів. 

5. Сприяти розвитку громадських патріотичних організацій, що займаються національним 

вихованням молоді. 

6. Створювати належні умови і широко культивувати в молодіжному середовищі заняття спортом та 

фізичною культурою.  

7. Пропагувати серед молодого покоління здоровий спосіб життя. 

8. Забезпечити державну цільову допомогу обдарованій молоді. 

  

Екологічна концепція 
  

УНА-УНСО зможе вирішити екологічні проблеми тому, що зможе примусити чиновників, 

директорів та підприємців виконувати всі свої розпорядження, зокрема і в галузі екології.  

Ми заборонимо використання ресурсомістких, енергомістких і відсталих технологій, які 

забруднюють навколишнє середовище. 

Ми законодавчо введемо в дію економічний механізм за принципом «забруднювач платить». 

Фінансові надходження від сплати збитків за забруднення ми будемо спрямовувати на відновлення 

екологічної рівноваги, для чого сформуємо спеціалізований державний фонд або банк. Крім виплати 

штрафних санкцій, ми будемо притягувати до кримінальної відповідальності усіх забруднювачів 

навколишнього середовища.  

Ми наполягаємо на відшкодуванні Росією збитків за наслідки Чорнобильської катастрофи, оскільки 

воно в односторонньому порядку проголосило себе правонаступницею колишнього СРСР. 

Ми приймемо перспективну програму поступової заміни ядерної енергетики новітніми екологічно 

чистими енергетичними технологіями. 

Ми будемо скорочувати видобуток і використання основних природних ресурсів. 

Враховуючи те, що сучасна екологічна служба в особі Міністерства охорони навколишнього 

середовища, перебуваючи в державній структурі, не спроможна об'єктивно вирішувати покладені на неї 

завдання, ми створимо незалежну екологічну службу, яка матиме важелі адміністративного впливу і буде 

підзвітною вищому керівництву держави. 

Ми запровадимо контроль за зростанням промислової продукції, створимо умови домінування 

соціальних імперативів при визначенні шляхів економічного розвитку. Ми доб'ємося збільшення інвестицій 

у соціальну сферу, зокрема в екологічні проекти. 

Ми запровадимо жорсткий екологічний і митний контроль за діяльністю торгово-посередницьких 

фірм, МП, СП тощо. Жоден грам промислових відходів не буде ввезений на територію України. 

Ми введемо в дію програму оздоровлення Дніпра та річок Дніпровського басейну.  Вивчимо 

доцільність існування кожного з нинішніх водосховищ на Дніпрі, способи та наслідки їх ліквідації, 

можливість рекультивації осушених земель. 

Ми узаконимо державну програму збереження та відродження лісів і заліснення непридатних для 

сільськогосподарського користування земель. 

Ми реалізуємо програму “Чиста вода”, мета якої – зупинити побутове і технологічне забруднення 

водойм усіх видів. 

Ми забезпечимо повну рекультивацію земель, що були у промисловому чи військовому 

використанні. 

Ми введемо кримінальну відповідальність за дозвіл на незаконне будівництво в природоохоронних 

зонах, за злочинне недбальство при використанні та зберіганні отрутохімікатів, хімічних засобів захисту 

рослин чи мінеральних добрив і за інші злочини проти природи. 

Ми створимо при міністерстві з надзвичайних ситуацій окрему державну воєнізовану єгерсько-

поліцейську службу, належно вишколену, озброєну і забезпечену необхідними приміщеннями, засобами 

зв’язку, транспорту та спецобладнанням, яка б не тільки ефективно протиставлялася браконьєрству, але й 

контролювала виконання державних природоохоронних програм і законів працівниками лісового та рибного 

господарства, органами державної та місцевої влади і приватними особами.  

Інформаційна політика 

 

Інформаційний простір держави – невід’ємна складова її суверенітету та системи національної 

безпеки. Інформаційний простір України контролюється неукраїнськими, антиукраїнськими, 

космополітичними та проросійськими олігархічними кланами. Засоби масової інформації стали потужним і 

постійно діючим фактором денаціоналізації українців, деморалізації та ідейно-політичної дезорієнтації 

суспільства. 
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Необхідно: 
1. Затвердити національно зорієнтовану державну  програму розвитку інформаційної 

інфраструктури, інформаційної політики та інформаційної безпеки України.  

2. ЗМІ зобов‘язані інформаційно забезпечувати процес українського національного відродження і 

державного самоутвердження в усіх сферах життя; формувати національно-державницьку суспільну 

свідомість; консолідувати суспільство довкола головної мети державного будівництва – створення 

української націонал-соціальної держави; культивувати національно-духовні вартості українського народу; 

стояти на сторожі інтересів держави, нації, громадянина;  давати об’єктивну картину життя в країні та в 

світі. 

3. Забезпечити 100% україномовність і національно-державницьку змістовність теле- та 

радіопростору на всій території України. 

4. Забезпечити державне фінансування загальноукраїнських освітніх, виховних, культурних, 

наукових та ін. програм у ЗМІ. 

5. Притягнути до кримінальної відповідальності усіх, хто зневажливо виступає проти святинь 

українського народу. Свобода слова несумісна із глумом над національними почуттями  та цінностями 

українців. 

6. Провести перереєстрацію усіх ЗМІ, заборонити видання, що ведуть антиукраїнську політику, 

підривають духовність української нації та безпеку української держави, розпалюють міжнаціональну 

ворожнечу. 

  

Зовнішня політика 

  

За сучасних обставин реакція світового суспільства на будь-які події в Україні визначена. 

Сучасна світова політична ментальність формувалася в «черте оседлости». Цьому неможливо 

зарадити. 
  

Зовнішня політика не є лише справою урядів, але як і внутрішня політика, справою спільнот, навіть 

справою окремих громадян. Як колись побудова Британської імперії була справою акціонерного товариства 

– Ост-Індійської компанії. 

УНА-УНСО – це зовнішня політика народу на противагу зовнішній політиці держави. Україну в 

світі ніхто не чекав. Вона не вкладається ні в які міжнародні розклади. Якщо Україна буде грати з сильними 

за їхніми правилами, вона програє. Для того, щоб виграти Україна мусить нав’язувати свої правила гри. 

  

1. “Простір свободи” – стратегічне завдання УНА 
  

 УНА-УНСО працює над створенням “Простору свободи”, кристалізуючим центром якого буде 

Україна. На думку УНА-УНСО до “Простору свободи”, крім України,  мають належати країни Закавказзя, 

Придністров'я, Білорусія, а також ті країни, які незадоволені станом речей у світі. 

Другий напрямок діяльності УНА-УНСО зумовлений усвідомленням того, що від України залежить 

те, як увійде вона та її сусіди у двадцять перше століття – як авангард Європи, чи як її задвірки.     

Ми мусимо працювати над створенням духовної конфедерації навколо Києва. 

Це можливо тільки за тих умов, якщо Київ буде проводити більш сильну політику, ніж Москва, а 

також якщо українці будуть більш активним елементом, ніж всі інші. 

Головними напрямками «неядерного» оперативного планування повинні стати в закресі 

політичному: 

- втягнення Дону та Кубані в орбіту української політики; 

- забезпечення якщо не альянсу, то нейтралітету Білорусі; 

- пошук альянсів; 

- активна дипломатія на Кавказі та в Середній Азії; 

- державна підтримка української діаспори в Росії, Казахстані, інших країнах колишнього СРСР; 

- підтримка тих організацій, видань і політичних сил в Росії, які об'єктивно можуть іти в руслі 

української політики. 

Здійснення цих кроків призведе до утворення сприятливого для України військово-політичного 

клімату в регіоні. 

Головним завданням оперативного планування в західному напрямі повинні стати: 

- убезпечення України від війни на два фронти; 

- забезпечення лінії комунікації на Захід;  

- партнерські відносини з НАТО. 
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2. Політика щодо Придністров'я 
  

У 1922 році Придністров'я у межах України увійшло до складу СРСР. У 1922 році ВР України взяла 

на себе обов'язок навіки, скільки буде Україна, захищати громадянство, політичні та інші інтереси 

мешканців Придністров'я, як і всіх інших мешканців України. 

Однак у 1940 році, потураючи амбіціям політиків минулого, Верховна Рада не виконала таких 

зобов'язань, як і не виконує зараз. У 1940 році було дозволено Верховній Раді СРСР перевищити свої 

повноваження і штучно створити Молдовську РСР. 

1940 рік - це початок трагедії. Верховна Рада Молдови визнала недійсними наслідки пакту 

Молотова-Рібентропа у створенні Молдовської РСР. 

Це підтверджує: 

- по-перше, що Молдовська РСР була штучним утворенням; 

- по-друге, що Придністров'я незаконно приєднали до Молдови; 

- по-третє, що Придністров'я є анексованою територією, яку теперішня Молдова насильно утримує 

в своїх кордонах; 

- по-четверте, не існує юридичного документу, який би підтверджував, що Україна добровільно у 

1940 році віддала територію Придністров'я до складу іншої держави. 

Окрім того: 

1) об'єднання Молдови й Румунії неминуче; 

2) територіальні претензії Румунії на Буковину та південну Бессарабію – факт; 

3) найефективнішим захистом українських територій є захист Придністровської Республіки  в тій чи 

іншій формі; 

4) конфлікту можна уникнути, поліпшивши стан українців в Румунії та Молдові, якщо політика 

України у підтримці своїх інтересів в Придністров'ї буде твердою і послідовною. 

Придністров'я населене переважно українцями (корінне населення). Діяльність уряду ПМР 

спирається на активну підтримку населення, на його категоричне небажання перебувати під владою Румунії. 

З самого початку населення та політичні чинники Придністров'я були зорієнтовані на Україну. Але позиція 

українського офіціозу не проводити власної зовнішньої політики, а також активна політика російських 

неурядових і навколоурядових сил з підтримки Придністров'я (при сприянні сил урядових) переорієнтувало 

декого з населення і політиків ПМР на Росію. Отже, першим кроком Української держави на 

зовнішньополітичній арені була зрада (початок для нас традиційний). 

Приєднання Молдови до Румунії є тільки справою часу. Перспектива цього вже ускладнює 

політичну і оперативну ситуацію на нашому півдні і південному сході. Територіальні претензії до України 

були висловлені Румунією на достатньо високих політичних рівнях, щоб спонукати Україну вдатися до тих 

чи інших запобіжних заходів. В Буковині і Одеській області активно і не дуже криючись румунська агентура 

проводить діяльність, спрямовану на підрив територіальної цілісності України. В Чернівцях і південній 

Бесарабії над деякими сільрадами і постійно на мітингах майорять румунські трикольори. Для буковинських 

молдован питання майбутньої державної приналежності Буковини вирішене на користь Румунії. Румунська 

експансія здійснюється як на політичному, так і на побутовому рівнях. В Придністров'ї вона проводиться 

військовим шляхом, і там вона мусить бути зупинена. 

В умовах, коли в конфлікті українців Придністров'я з румунами, Україна фактично підтримує 

Румунію, принаймні так це виглядає з лівого берега Дністра, Росія, здійснюючи допомогу, надаючи 

політичну підтримку ПМР, створила собі плацдарм для політичної і оперативної діяльності на півдні і сході 

України, грає стару роль захисниці слов'янських інтересів. 

Виходячи з талмудистської логіки українських політиків, якщо Росія дбає в Придністров'ї про 

власні цілі, то ми не мусимо «влазити» до справи. 

Нормальна логіка спонукала б нас бути там раніше за росіян, тим більше ми мусимо бути там зараз. 

Єдиний спосіб не пустити румунів та москалів у Придністров'я – це бути там самим. 

Україна мусить усвідомити якомога скоріше і раз і на завжди: або держава проводить активну 

зовнішню політику, або в середині її активну політику проводять інші держави. 

В Придністров'ї Україна повинна продемонструвати всім зацікавленим сторонам, що вона здатна і 

буде захищати свої інтереси в Криму. 

Кажуть, що в Придністров'ї складна ситуація, що Смірнов - авантюрник, а його команда підтримує 

прокомуністичний режим, і українці там «якісь не такі». Українці, дійсно, не такі. Замість прапорів у них в 

руках автомати. Ми дуже любимо співати тужливі пісні про українців, котрі зі зброєю в руках захищали 

власні інтереси і дуже не любимо і боїмося українців, котрі не співають пісень, а зі зброєю в руках 

захищають власні інтереси. 

Придністровці є рішучими політиками і здібними організаторами, на відміну від тих, що сидять у 

Києві. Вони довго стукали у київські двері, але замість хліба їм подали камінь. 

Люди в Придністров'ї, особливо українці, часто цілком риторично запитують приїжджих: «Чому нас 

зрадив український уряд?» Український уряд зрадив не їх. У Придністров'ї уряд зрадив нас. 
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Проспали, промарнували, розтринькали – Крим, Придністров'я, військо, військову техніку, ядерну 

зброю. Це вже нагадує систему. Чи така система нам потрібна? Чи такий нам потрібен уряд? 

Коли вам будуть казати, що в Придністров'ї складна ситуація, відповідайте: «Це в Україні складна 

ситуація. Але ми її спростимо!»  

  

3. Політика щодо Росії 
  

Є наївним вважати, що на Балканах, у Чорноморському регіоні, на Кавказі і в Східній Європі 

Україна може мати інтереси, відмінні від тих, що їх мав СРСР. Відповідно, Україна мусить успадкувати 

політику СРСР в цих напрямках і намагатися успадкувати у всіх інших. 

Треба зробити конкуренцію найдорожчому для росіян – їхньому імперіалізмові, –конкуренцію, якої 

вони не мали уже 200 років. Ми мусимо почати змагання за спадщину померлого дідуся, але для цього треба 

відчути себе спадкоємцями. Наївні українці схиляються до того, щоб облишити спадщину дідусеві. В 

усьому світі патріотизм - це претензії, і тільки у нас це скромність. Скромність здібностей. Наші патріоти 

здатні на найбільш прості розумові рухи – дивитись, як роблять москалі і робити навпаки: москалі 

висувають гасло слов'янської єдності, значить ми взагалі заперечуємо слов'янську єдність, нехтуючи навіть 

українцями Молдови, Берестейщини, Північного Кавказу тощо. Москалі допомагають Сербії, значить ми 

визнаємо Хорватію, москалі використовують гасло за інтеграцію, ми мусимо використовувати демагогію 

про сепарацію. Така «політика» є результатом неповноцінності і таки зродить неповноцінну націю, 

Імперія мала великий потенціал. Взагалі, це мала бути наша імперія. Ті, хто вчать нас діяти так, ніби 

не було ні імперії, ні більшовизму, є ворогами.  

Україна має дві ноги, на яких вона могла б крокувати в майбутнє, якби до цих двох ніг мала б 

голову. Одна нога – важка промисловість, друга – науково-освітній комплекс. Обидві ці речі сильно 

взаємопов'язані і потребують одна одної. Лише ці дві речі Україна має на світовому рівні. Друзі з Заходу 

пропонують і їхні друзі в Україні здійснюють руйнацію ВПК, науки і системи вищої освіти, бо на них немає 

коштів (хоча ніяких коштів не вистачить на те, щоб пережити наслідки такої руйнації). Пропонуються так 

звані «економічні» підходи, що зводяться до безлічі програм - як пережити зиму. Відповідь: облишити науку 

та виробництво, армію та політику, всім піти в поля і займатися городництвом. Попіл стукає в наші серця і 

волає про абсолютний пріоритет науки та важкого і середнього машинобудування, якщо ми хочемо вижити і 

конкурувати в 21 столітті не з Сомалі, а з брутальними і самовпевненими світовими потугами. 

Але експорт продукції важкого і середнього машинобудування потребує: по-перше, дуже активної 

політики, бо торгівля зброєю тільки в невеликій мірі є економічною проблемою, але визначається 

політичними спроможностями, регулюється політичними обставинами і стимулюється політичною 

активністю; по-друге, зовсім іншого ставлення до Збройних сил, ніж те, що культивується зараз, бо, як 

визначають експерти УНА-УНСО, ВПК не може розвиватися лише на експорті, але обслуговувати потреби 

Збройних сил власної країни; по-третє, вкладення державних зусиль у промисловість та науку. 

Важке і середнє машинобудування не може існувати без сильного центру, без державного 

регулювання і державних замовлень. Не знаходячи такого в Києві, директори апелюють до Москви. Якби 

таке було в Києві, російські директори апелювали б до Києва. Звідси випливає принцип, якого ми мусимо 

дотримуватися ближчим часом: бути революціонерами в політиці і консерваторами в економіці. 

Ми мусимо проводити активну політику на Кавказі, в Середній Азії і Білорусі, метою якої буде 

встановлення особливого економічного режиму в наших стосунках. Це передбачає активні зв'язки з 

більшістю регіонів Росії. Величезні простори СРСР були населені «російськомовними» - масою, по суті 

однорідною, що в Наддніпрянщині, що в Абхазії, що в Сибіру. Уже зараз наша політика і ідеологія часто-

густо більш цікава їм, ніж тим українцям, які на відміну від них уже знають, що вони українці. 

Росіян – меншість у Росії. Вони так само, як і ми, мають зараз маленькі спроможності, але на 

відміну від нас - і «мудрість Риму». Політика - це роблення враження, це шаманізм, викликання. Коли 

шаман викликає дощ, він кропить водою, він робить враження дощу. Коли Москва робить вигляд, що в 

Придністров'ї мешкають росіяни, які мріють про Росію, українець вважає ознакою патріотизму повірити 

цьому і підтримати Молдову. Це і є дощ, якого хоче Москва. Українець не повинен вірити московським 

шаманам, він мусить сам взяти до рук бубон і переконати, перш за все, себе, що Придністров'я, Північний 

Кавказ і Сибір населені українцями.  

Стосунки між Москвою та Києвом такі, як колись були стосунки між Сараєм та Москвою. 

Завданням Києва є відривати регіони від Москви та об'єднувати навколо себе. 

Таким чином пропонуються такі принципи зовнішньої політики: 

1) Україна є головним захисником слов'янських інтересів і апологетом слов'янської єдності; 

2) Україна – найкращий друг тюркських народів. 

Можуть зауважити, що ці пункти суперечать один одному, але що таке логіка в порівнянні з 

національними інтересами. 
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Програма Соціал-Національної Партії України 

Поряд із офіційно зареєстрованою Мінюстом у 1995 році програмою партії, в СНПУ існувала й активно 

використовувалась оригінальна початкова програма зразка 1991 – 1992 років, що стала свого часу проривом 

соціал-націоналізму в перспективу боротьби у авангарді національної революції. Подаємо її текст для 

ознайомлення (при читанні просимо мати на думці час написання програми та загальний дух епохи): 

1. Соціал-Національна партія України (СНПУ) ставить собі за мету взяти політичну владу в Україні 

для побудови нової держави і нового суспільства. 

2. У своїй діяльності СНПУ керується ідеологією соціал-націоналізму, в основі якої нація і її 

добробут, а також людина, якій повернуто почуття честі і особистої гідності, людина, яка культивує 

в собі дух боротьби і керується не поняттями добра і зла, а принципом справедливості. 

3. В основу виховання соціал-націоналізм кладе розвиток патріотизму, релігійної свідомості 

незалежно від конфесійної приналежності, спорт і естетику. 

4. СНПУ йде до створення масової політичної організації, основу якої буде творити молоде покоління. 

5. СНПУ не буде вступати в блоки з іншими партіями. СНПУ черпає свої сили з себе і стає сильнішою 

не шляхом коаліцій, а збільшенням чисельності і ідейної твердості своїх рядів. 

6. СНПУ вважає Російську державу причиною всіх бід на Україні. 

7. Росія, яка є традиційно відсталою щодо Європи, насильно втягнувши Україну в сферу свого впливу, 

на декілька століть відрізала більшу частину України від здобутків європейської цивілізації в 

політиці, економіці, культурі, побуті. 

8. Росія, яка є традиційно деспотичною і догматичною, принесла на Україну, яка мала багатовікову 

традицію існування громадських свобод і демократичного управління, чужі для українців способи 

взаємовідносин між людьми. 

9. Для Росії чуже є поняття національної держави, яке є традиційне для країн Європи, в чому 

непримиримі розбіжності в поглядах на державу між Україною і Росією. 

10. На відміну від українців, психологія і традиції яких творилися протягом тисячоліть, росіяни ще не 

сформована нація, переважна більшість так званих росіян – вчорашні угро-фінські племена, народи 

Уралу і Сибіру, кочівники монголоїдного походження, тому для росіян так характерний 

національний нігілізм, який є деструктивним для народів з традиційною культурою. 

11. Боротьба з промосковськими настроями і московським впливом на Україні – одне з першочергових 

завдань СНПУ. 

12. Дати можливість українцеві бачити світ українськими очима, повернути йому національний 

характер – одне з основних завдань СНПУ. 

13. СНПУ непримиримий противник комуністичної ідеології і політичних партій та суспільних рухів 

які пропагують і проводять її в життя. СНПУ вважає, що через комуністичну ідеологію свідомо 

розкладається людина і суспільство шляхом підміни моральних і естетичних цінностей. 

14. Всі інші політичні сили СНПУ відносить або до націонал-колаборантів – зрадників української 

революції, або до націонал-романтиків – пустоцвіт національної революції, які окрім голої 

“революційної” фрази ні на що не здатні. 

15. Україна – геополітичний центр Євразії. В силу цього вона може існувати тільки як могутня держава, 

або як самостійна держава не існувати взагалі. Ми змінюємо застаріле гасло “Самостійна Україна” 

на гасло “Велика Україна”. 

16. Тільки могутня Українська Держава буде гарантом миру і добробуту для всіх громадян України. 

17. СНПУ бачить Україну як державу української нації, з республіканським устроєм, всі громадяни 

якої, незалежно від національної і релігійної приналежності, користуватимуться рівними правами і 

захистом держави. 

18. Політичне життя в Україні буде побудоване на основі багатопартійності. Забороненими будуть 

тільки ті політичні партії та суспільні рухи, в програмах або характері діяльності яких буде 

стремління не до політичних змін, а до знищення Української Держави. 

19. СНПУ, як правляча партія, буде боротись з опозиційними їй партіями і рухами не забороною, а 

пропагандою своїх ідей та силою особистого прикладу. 

20. Деполітизована економіка з різноманітними формами власності – в основі господарства майбутньої 

держави. Багатоукладність економіки – один із здобутків сучасної цивілізації. Вплив з боку держави 

на економічні процеси – тільки через податкову систему. 

21. Податкова система буде відрізнятись заохочуваністю і стабільністю. Український підприємець 

зможе без страху планувати свою діяльність на десятки років вперед. 

22. Власна, вільноконвертована грошова одиниця, простимулює український бізнес наситити 

український ринок в першу чергу. 

23. Коло заборонених видів економічної діяльності буде максимально звужене і протягом часу 

мінімально змінюватиметься. 

24. Основа розвитку держави – розвиток нації, основа розвитку нації – її дух і добробут. 
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25. Право приватної власності визнається невід’ємним правом кожного громадянина і ніколи не може 

бути відмінене. 

26. СНПУ гарантує ліквідацію безробіття, надійний соціальний захист усіх громадян України. 

27. Громадяни України будуть користуватися повною політичною і релігійною свободою, можливістю 

вільно пересуватися як межах України, так і за її кордонами; вільно обирати місце проживання. 

28. Свободи громадян України не будуть обмежуватися в зв’язку з їх поглядами чи діяльністю, крім 

випадків, в яких вони будуть направлені на знищення Української Держави. 

29. СНПУ для досягнення своїх тактичних завдань не сковує себе догмами, а керується можливостями 

моменту, постійно пам’ятаючи про стратегічні цілі. 

30. СНПУ передбачає в недалекому майбутньому на Україні період ще небаченої політичної і 

економічної кризи, катастрофічне падіння рівня виробництва, масове безробіття, а тому для 

спасіння України, для добробуту її громадян і світової громадськості, очолює українську 

революцію. 

31. СНПУ впевнена в своїй перемозі. Вона знає, що новий світ, нове суспільство, яких так чекає 

людство на порозі третього тисячоліття, вийдуть з України. 

http://www.vatra.cc/sotsial-natsionalizm/prohrama-sotsial-natsionalnoyi-partiyi-ukrayiny.html  
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Програма «Патріоту України» 

 

Організація виступає за монорасове мононаціональне суспільство збудоване на принципах Української 

національної величі та соціальної справедливості.  

  

Священий символ Нашої Нації і Організації – Тризуб – символізує собою триєдність наших надзавдань у 

Всепланетарній, Національно-Расовій та Індивідуальній сферах:  

  

І. Сучасне „цивілізоване” людство варварськи грабує та знищує планету. Разом з тим, експлуатація 

природніх ресурсів служить зовсім не досягненню високих цілей, лише безсенсовому накопиченню 

матеріальних цінностей. При подібному ставленні до планети на нас чекає всепланетарна катастрофа. 

Припинити сучасну практику спроможна лише та Сила, якій буде до снаги нав’язати власну Волю всьому 

населенню планети, і яка буде керуватися в своїх діях Моральністю – використовуючи власне панування на 

благо всього людства і планети. Такою Силою може бути тільки спільнота Білих людей під проводом 

Української Нації. Лише Ми ставши у керма планети зможемо обмежити доступ до надр Землі і зупинити їх 

пограбування та використати ресурси планети для досягнення Гармонії та Справедливості.  

  

ІІ. Європейська Раса є творцем людської цивілізації і культури. Все вище, цінне і найкраще на нашій планеті 

пов’язане з Білою Людиною. Втім, зараз Європеєць стоїть на межі біологічного знищення. Проти Білої Раси 

йде добре спланована війна на фізичному, духовному, культурному, цивілізаційному рівнях. Україна всю 

свою історію була авангардом Білої Цивілізації. Тепер настає час виконати своє головне призначення – 

стати не щитом а мечем Білої Європи, врятувати Білу Людину від вимирання, створити нові Ідеали, стати 

новим Сонцем, що засвітить Європейським Націям.  

  

ІІІ. Гармонія світу може бути створена тільки вищою Цивілізацією. Відновити розвиток Білої Цивілізації 

спроможна Українська Нація. Останнє стане можливим виключно за умови всебічного і максимального 

розвитку Української Людини, яка стане Людиною нового зразка – досконалою фізично, інтелектуально та 

духовно.  

  

Реалізація цих надзавдань стане можливою після втілення в життя наступних програмових засад нашої 

Організації:  

  

Державний устрій:  

  

1. Організований Український Націоналізм змагає за створення політичного, соціального та господарського 

ладу Української Держави на принципах Націократії, що має забезпечити всебічний і максимальний 

розвиток Української Нації та всіх її представників.  

  

2. Націократія – це влада Нації у власній Державі, яка спирається на організованій і солідарній співпраці 

всіх соціально-корисних верств, об’єднаних – відповідно до їх суспільних і професійно-виробничих функцій 

– в представницьких органах державного управління.  

  

3. Основні засади Націократії – Національна солідарність (надкласовість і антипартійність), авторитаризм 

(особиста відповідальність керівників всіх рівнів за свої дії), якісна суспільна ієрархія і дисципліна, 

суспільний контроль, самоорганізація та самоврядність.  

  

4. Націократія в політичному плані являє собою систему за якої політична влада всеціло належить 

Українській Нації через її найбільш талановитих, ідеалістичних та національно-альтруїстичних 

представників, що здатні забезпечити належний розвиток Нації та її конкурентоспроможність.  

  

5. Українська Держава максимально сприяє індивідуальному розвитку кожної Української людини та її 

творчих здібностей, а також заохочує всі форми самоорганізації в рамках професійних груп та 

територіальних громад. Разом з тим в Українській Державі заборонене існування політичних партій, груп, 

організацій та ідеологічних гуртів.  

  

6. На всіх державних та соціальних рівнях впроваджується принцип прямої взаємозалежності прав та 

обов’язків. Невиконання обов’язків перед Нацією та Державою тягне за собою обмеження прав громадянина 

або позбавлення громадянства.  

  

7. Вся повнота верховної влади (виконавчої, законодавчої та судової) Української Держави знаходиться в 

руках Голови Держави, який несе особисту відповідальність перед Нацією власними кров’ю та майном.  
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8. Свою владу Голова Держави виконує через відповідальний перед ним Державний Уряд, на чолі якого він 

стоїть особисто.  

  

9. Голова Держави скликає та розпускає Державну Раду та Вищу Господарську Раду.  

  

10. Голова Держави є Головним Воєначальником Збройних Сил України.  

  

11. Законодавчою установою в Українській Державі є Державна Рада, що твориться на засадах паритетного 

представництва всіх суспільно-корисних верств Нації.  

  

12. Депутати Державної Ради не можуть купувати чи орендувати державну власність, займатися 

підприємницькою діяльністю, мати в своєму розпорядженні акції та банківські рахунки, а також приватну 

власність за межами України.  

  

13. Державна Рада складається з фахових комісій, які є її робочими органами і складаються з депутатів 

відповідного фаху. Лише професійні здібності дають право на законотворчу діяльність у відповідній галузі. 

Право законодавчої ініціативи також мають Голова Держави та міністри Уряду.  

  

14. Контроль над державно-фінансовим господарством здійснює Державний Контроль на чолі з Головним 

Державним Контролером, який подає Державній Раді щорічний звіт про всі державні прибутки й видатки, 

державні фонди і загальний стан фінансів Держави.  

  

15. Економічна політика Держави здійснюється через галузеві Господарські Ради та Вищу Господарську 

Раду, як професійно-станові установи, що безпосередньо відображають економічні потреби та інтереси, як 

окремих працюючих верств населення, так і Нації в цілому.  

  

16. Жорстка централізація державного управління водночас передбачає широку автономія місцевих громад 

в господарській та громадській сферах.  

  

Економіка:  

  

1. Організація проти підписання міжнародних угод та вступу України до будь-яких наддержавних 

економічних та фінансових структур, які зобов’зують Україну поступитися частиною державного 

суверенітету.  

  

2. Демонтаж економічної системи капіталізму, як такої, що забезпечує грабунок працюючих верств 

населення групами економічних та політичних паразитів.  

  

3. Ліквідація всіх інституцій та форм політичної демократії, як політичної системи, що обслуговує 

економічну систему капіталізму.  

  

4. Позбавлення грунту для відновлення системи спекулятивного капіталу через впровадження 

безінфляційних грошей, заборону відсотків та торгівлі землею.  

  

5. Націоналізація всіх стратегічних галузей економіки.  

  

6. Націоналізація надр.  

  

7. Створення автономних циклів виробництва в галузях, які життєво необхідні для Національної безпеки, 

незалежності та самодостатності Української держави.  

  

8. Заборона недержавного монополізму.  

  

9. Підтримка дрібного та середнього підприємництва, захист всіма можливими засобами національного 

товаровиробника.  

  

10. Повернення, в тому числі й в примусовому порядку, вивезених з України капіталів.  

  

Інноваційні технології:  

  

1. Головними джерелами інновацій виступають військово-промисловий комплекс, мале підприємництво та 

науково-дослідні інститути. 
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2. Всі вищезгадані джерела інновацій поєднуються між собою у єдину систему через господарску раду чи 

комітет.  

  

Сільське господарство:  

  

1. Сільське господарство має першочергове значення для Української Нації, що не обмежується лише 

економічною доцільністю, а є в першу чергу важливим елементом етнічного здоров’я та соціальної 

стабільності.  

  

2. Право власності на землю в Українській Державі має виключно Український селянин, що працює на 

землі.  

  

3. Український селянин отримує землю від Держави в довічне і спадкове користування.  

  

4. Тільки Українська Держава має право відчужувати землю в державні фонди за дії, що не гідні 

Українського селянина (неналежне ведення господарства, недотримання норм екологічної безпеки, важкі 

кримінальні злочини).  

  

5. Основними формами господарювання є селянська кооперація та одноосібне (фермерське) трудове 

селянське господарство.  

  

6. Розуміючи значення села як фундаменту Нації Українська Держава бере на себе фінансове забезпечення 

кредитування села, а також впровадження фіксованих неспекулятивних цін на сільсько-господарську 

продукцію.  

  

7. Українська Держава для впровадження новітніх технологій на селі бере на себе фінансування науково-

технічних сільсько-господарських проектів, а також створення сільгосп академій та курсів, на яких селяни 

зможуть безкоштовно підвищити власний професійний рівень.  

  

8. Держава підтримує власного виробника жорсткою протекціоніською політикою в усих галузях сільського 

господарства.  

  

Соціальна політика:  

  

1. Українська Держава розглядає працю, як етичний і суспільний обов’язок перед Нацією, а громадян, як 

творців духовних і матеріальних цінностей.  

  

2. Право власності на всі матеріальні цінності належать Нації та її працюючим верствам.  

  

3. Всі види фізичної та інтелектуальної праці мають суспільну вартість і гідні поваги, коли служать 

інтересам Нації. З огляду на це Націократія впроваджує принципи справедливості та паритетності в оплаті 

фізичної та інтелектуальної праці.  

  

4. Будь-яка суспільно-корисна праця оцінюється за її якістю, а не за так званою „престижністю”. Сумлінне 

виконання своїх обов’язків гарантує людині та її сім’ї достойне та матеріально забезпечене життя.  

  

5. Держава бере на себе відповідальність за розробку та втіленню в життя загальнодержавних програм по 

підвищенню матеріального добробуту населення в незалежності від соціального статусу (народний 

автомобіль, народний будинок та ін.).  

  

6. Створення соціополісів – ідеальних в екологічному, соціальному та економічному плані міст, замість 

теперішніх забруднених промисловими викидами і непридатних для здорового життя поселень.  

  

7. Створення здоровоохоронних комплексів, парків, спортивних споруд, місць відпочинку. Найширша 

державна програма активного відпочинку, здорового способу життя, що буде охоплювати кожну Українську 

людину.  

  

8. Створення Українських територіальних та професійних організацій взаємодопомоги, що сприятиме 

витворенню нового типу міжлюдських взаємовідносин та вихованню відповідального громадянина.  
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Зовнішня політика:  

  

1. Організація виступає за великодержавний статус України, і тому проти входження Української Держави 

до будь-яких блоків і наддержавних структур, крім тих які ініційовані Україною і в яких вона відіграє 

провідну роль.  

  

2. В зовнішній політиці Україна відстоює виключно національні інтереси, спираючись на могутню армію та 

флот, економічну та культурну домінацію.  

  

3. Початковими приорітетами Великої України буде створення під егідою Києва Центрально-Європейської 

Конфедерації (блоку країн, що розміщені в геополітичному трикутнику Балтика – Балкани – Кавказ), що 

забезпечить геополітичне домінування на Євразійському континенті через встановлення контролю над всіма 

важливими транспортними та транспортно-енергетичними артеріями.  

  

4. Наступним кроком буде долучення до Центрально-Європейської Конфедерації Західно-Європейських 

країн, попередньо визволених з-під диктату демо-лібералізму та фінансового капіталу.  

  

5. Включення до Європейської Конфедерації Російської держави, впорядкованої на національних засадах. 

Що дозволить зберегти українсько-європейське домінування на просторах Євразії.  

  

6. На Близькому Сході Велика Україна спирається на співпрацю з антисіоніською державою Іран, 

спорідненою з європейською цивілізацією культурно та частково расово і розпоряджається необхідними для 

Української промисловості ресурсами.  

  

7. Кінцевою метою Української зовнішньої політики є світове домінування.  

  

Військова доктрина:  

  

1. Найнадійнішим союзником Великої України є сильні армія та флот. Українська Армія повинна стати 

найпотужнішою збройною силою планети.  

  

2. Повернення ядерної зброї.  

  

3. Створення професійної армії – Національної Гвардії, що складатиметься зі 150 – 200 тис. вояків і буде 

кістяком Українського Війська.  

  

4. Створення Загальноукраїнської армії оборони на основі загальної військової підготовки та принципу 

територіальних військових частин.  

  

5. Модернізація Української Армії за останнім словом техніки, що буде проходити на базі вітчизняної 

військової промисловості та передової науки.  

  

6. Створення аерокосмічних сил, що матимуть у своєму складі супутникові угруповання та ескадрилії 

космічних бомбардувальників та винищувачів Лозино-Лозинського.  

  

7. Створення найпотужнішого флоту Чорномор’я та Східного Середземномор’я, а також авіаносної ескадри 

Відкритого Океану для оперативних дій у будь-якій частині світу. Створення Українських військових баз у 

союзних державах.  

  

8. Для досягнення військової автаркії (самозабезпечення) створити галузі військової промисловості, що 

відсутні в Україні: літакобудування (винищувачі), виробництво військових гвинтокрилів та стрілецької 

зброї.  

  

9. Захисник Вітчизни – Український воїн матиме найвищий статус в Державі, що буде досягнуто через 

пропаганду виняткової ролі війська для Нації, найвищу заробітну плату, великі соціальні пільги (житло, 

навчання, автомобіль та ін.).  

  

10. Підготовка до армійської служби починатиметься з дитинства через сітку юнацьких парамілітарних 

організацій, які будуть забезпечуватися таборами та спорядженням за кошти Держави і будуть охоплювати 

всю Українську молодь.  
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11. Впровадження максимального громадянського озброєння в Українській Державі задля збільшення 

потенціалу зовнішньої та внутрішньої безпеки.  

  

Інформаційна політика:  

  

1. Заборона комерційних та приватних засобів масової інформації, як осередків поширення заангажованої, 

необ’єктивної та маніпулятивної інформації.  

  

2. Інформаційне суспільство, яке дає зливу інформації (без реальної можливості її осмислити) з метою 

маніпулювати людиною, підлягає заміні на суспільство Знання.  

  

3. Держава бере на себе обов’язок забезпечувати власних громадян повним спектром реальних Знань та 

запобігати поширенню дезінформації і використанню маніпулятивних технологій.  

  

4. За ЗМІ та журналіським корпусом зберігається вся повнота суто професійних прав – вільно доносити до 

суспільства об’єктивну інформацію. Водночас ЗМІ позбуваються неприродньої привілегії формувати т.зв. 

„суспільну думку”, що є засобом наймасштабнішої маніпуляції суспільною свідомістю, і в умовах 

політичної демократії слугує паразитарним цілям олігархічних кланів фінансових спекулянтів – теперішніх 

власників ЗМІ.  

  

5. Українська Держава всіма засобами відстоює незалежність власного інформаційного простору. 

Поширення інформації на Українській території через іноземні ЗМІ забороняється.  

  

Мовна політика:  

  

1. Проведення реальної, а не формальної Українізації. Впровадження не лише Української мови в усі сфери 

життя, а в першу чергу Українського змісту в освіті, науці, культурі, мистецтві, літературі, засобах масової 

інформації.  

  

2. Грошові компенсації Українському населенню в процесі опанування Української мови. Створення 

обов’язкових курсів Української мови для всіх груп населення за місцем роботи, за рахунок робочого часу і 

з обов’язковим відшкодуванням з боку держави.  

  

Освіта і наука:  

  

1. Метою виховання і освіти в Українській Державі є творення суспільного типу людини, здатної до 

активного творчого життя.  

  

2. В освітній сфері не припускається догматизм, вузька спеціалізація та дисбаланс між інтелектуальним та 

фізичним розвитком. Здорове суспільство потребує гармонійної та всебічно розвиненої особистості, здатної 

адекватно сприймати дійсність і брати на себе відповідальність за власні вчинки.  

  

3. Повній забороні підлягає комерційна освіта. Держава бере на себе обов’язок давати безкоштовну та якісну 

освіту на всіх рівнях, а також всіма засобами заохочує інтелектуальний розвиток кожного Українця.  

  

4. В Україні впроваджується повна свобода наукових досліджень, а також державна підтримка по їх 

застосуванню в практичній сфері.  

  

5. Держава надає широкомасштабну підтримку фундаментальним науковим дослідженням і розвитку 

новітніх технологій, що має забезпечити добробут Українських громадян і передові позиції України в 

сучасному світі.  

  

6. Створення Українських наукових міст, які дадуть змогу забезпечити гідні умови життя та праці 

Українській інтелектуальній еліті, а також зконцентрувати інтелектуальний потенціал Нації.  

  

Юстиція:  

  

1. Проведення судової реформи з перенесенням відповідальності за прийняття судових рішень 

безпосередньо на суддів, що забезпечить прийняття судових рішень згідно з духом а не буквою закону.  

  

2. Відновлення смертної кари за особливо важкі злочини, як засіб оздоровлення суспільства.  
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3. Посилення покарань за злочини проти Нації та Держави.  

  

Здоров’я Нації:  

  

1. Впровадження системи покарань за нанесення шкоди здоров’ю Українських громадян та забруднення 

навколишнього середовища.  

  

2. Державне сприяння впровадженню екологічно чистих технологій.  

  

3. Заборона ввезення на територію України будь-яких шкідливих речовин та трансгенних продуктів.  

  

4. Впровадження реальної безкоштовної медицини, через належне фінансування закладів охорони здоров’я 

та окремих категорій населення (літні люди, чорнобильці та ін.).  

  

5. Запобігання захворювань через широку пропаганду та державну підтримку здорового способу життя 

громадян.  

  

6. Введення суворих покарань, в тому числі й смертної кари, за торгівлю наркотичними речовинами і 

свідоме розповсюдження венеричних захворювань та СНІДу.  

  

Молодіжна політика:  

  

1. Для Великої України молодь є найбільшою цінністю – основою і опорою Нації.  

  

2. Українська Нація спрямовує всі свої зусилля на формування активного, творчого, всебічно 

інтелектуально, духовно та фізично розвинутого молодого Українського громадянина.  

  

3. Засобом формування такої людини будуть потужні молодіжні організації, які мають охоплювати всі 

сфери суспільного життя.  

  

4. Держава зобов’язується фінансувати такі організації з огляду на те що подібні витрати є найкращими 

інвестиціями в майбутнє.  

  

5. Впровадження різноманітних конкурсів, тестувань, змагань для виявлення серед молоді майбутніх 

представників Української еліти та природжених лідерів.  

  

6. Забезпечення найбільшого просування молодих кадрів в політичній, науковій, військовій, економічній 

сферах задля забезпечення динаміки розвитку країни та запобіганню можливому застою.  

  

Демографічна політика:  

  

1. Найважливішим завданням Нації є збереження власного біологічного життя.  

  

2. З огляду на це радикальне збільшення народжуваності серед Українців має стати Національною 

програмою №1.  

  

3. На сьогодні Українці як Нація вимирають темпами найшвидшими в Європі.  

  

4. Національна програма збільшення народжуваності покликана не тільки зупинити вимирання, але й 

зумовити чисельне зростання, а разом з тим і силу, Української Нації, надати можливість кожній 

Українській родині мати 3 – 5 дітей.  

  

5. Програма включатиме в себе безпрецендентні соціальні гарантії: програми „молодіжне житло”, 

„молодіжне кредитування”, фінансова та матеріальна допомога з боку Держави, розбудова широкої сітки 

медичних та оздоровчих (спортивно-відпочівальних) установ „Здоров’я Матері та Дитини”.  

  

6. Політика Української Держави в демографічній сфері передбачає трансформацію суспільної думки щодо 

сім’ї та дитини з ліберальної („кожна наступна дитина обуза сім’ї”) на національну („кожна наступна дитина 

опора сім’ї”). Найбільші сім’ї будуть найбільше соціально та економічно захищені у Великій Україні.  
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7. Держава всіма можливими засобами пропагує традиційні сімейні цінності, священість шлюбу та 

материнства, а також перешкоджає поширенню в суспільстві аморальності, фемінізму, сексуальних збочень 

та лібералізму.  

  

8. Повній забороні підлягають аборти, крім випадків зумовлених суто медичними обставинами.  

  

Культура і мистецтво:  

  

1. Держава бере на себе відповідальність за максимальне піднесення культурного рівня власних громадян.  

  

2. На відповідні державні установи покладається обов’язок ознайомлення максимального числа громадян з 

шедеврами Української та світової культури.  

  

3. Держава плекає серед своїх громадян ідеалістичне світосприйнятя, відданість духовним максимам, культ 

героїзму, самовідданості та шляхетності.  

  

4. Держава протистоїть всім занепадницьким та розкладницьким мистецьким течіям, а також 

матеріалістичному світосприйняттю та егоїзму.  

  

Релігія:  

  

1. Сприяння традиційним, традиціоналістичним та націоналістичним Українським релігійним течіям.  

  

2. Створення єдиної Української Апостольської християнської церкви з центром в Києві.  

  

3. Заборона діяльності релігійних культів та сект, що стоять на антинаціональних, антидержавних або 

сатаниських засадах і центри яких знаходяться по-за межами України.  

  

  

  

ПРАВО NАЦIЇ  

  

В умовах, коли новітня держава не лише не виправдовує Національних сподівань, але й сприяє поступовому 

і всебічному занепаду, деградації та вимиранню Нації, а демо-ліберальна пропаганда підносить права 

окремих індивідів над загальнонаціональними, розщеплює єдине поняття Нації, коли Національна культура і 

традиції відмирають, поступаючись місцем глобальній антикультурі та антисоціальній псевдоморалі, єдиний 

расовий тип Нації і мовне середовище розчиняються чужорасовим та іншомовним елементом, задля 

створення належних умов для стабілізації й подальшого розвитку необхідне утвердження Права Нації.  

  

Задля утвердження Права Нації є прийнятними будь-які методи від публічних до підпільних, від місцево-

локальних до глобально-масштабних, від парламентарних до збройно-силових. Зволікання з утвердженням 

Права Нації може призвести до невиправних наслідків. Утвердження Права Нації виправдовує будь-які 

доцільні та достатні насильство і жорстокість.  

  

Ми, Українські Націоналісти, поборюючи ліберально-егоїстичний індивідуалізм та азійський стадний 

колективізм, висуваємо як найвищу світову цінність та ідеал:  

  

ПРАВО NАЦІЇ  

  

1. Nація як природня спільнота, найбільший живий духовний та біологічний організм, що має спільне 

походження, расовий тип, ментальність, мову, територію проживання, культуру має безумовне право на 

життя, збереження своєї расової та духовної самобутності.  

  

2. Nація має безумовне і легальне право на спротив в разі спроб позбавити її власної самодостатності.  

  

3. Nація має право вести як оборонну так і наступальну боротьбу з силами які прагнуть її знищення або 

деформації.  

  

4. Nація має право на моноетнічність власної держави, а також на повну державну самостійність та 

ігнорування міжнародних норм, якщо ті загрожують існуванню або нормальному розвиткові Nації.  
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5. Nація як замкнена генетична популяція має право позбуватися на своїй території іншорасової домішки 

шляхом депортації її носіїв на історичну територію їх проживання.  

  

6. Nація має право покращувати власне здоров’я через впровадження расового, євгеністичного та 

екологічного законодавства.  

  

7. Nація має право відновлювати свій природній духовний, культурний та мовний простір шляхом 

ренаціоналізації своїх окремих представників та соціальних і регіональних груп населення, що були 

денаціоналізовані внаслідок інородної окупації, входження до складу поліетнічних державних утворень або 

через вплив космополітичної культури.  

  

8. Nація має право на встановлення соціально-справедливого ладу у власній державі, а також позбутися 

паразитарних верств, які намагаються шляхом економічних та політичних маніпуляцій привласнити собі 

матеріальні цінності Nації.  

  

9. Право Nації є превалюючим над частковими правами окремих осіб, родинних та соціальних груп. Їх права 

реалізуються в рамках і не на шкоду Права Nації.  

  

10. Nація має один невід’ємний обов’язок – у повному обсязі та всіма доступними засобами втілювати в 

життя Право Nації.  

  

 

На утвердження Права Nації віддаємо свої життя, майно і кров. 

  

Информация взята с сайта - http://patriotukr.org.ua/ 

http://patriotukr.org.ua/
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Програма кандидата у Президенти України Яроша Дмитра Анатолійовича 

 

Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року 

 

Свобода! Справедливість! Добробут! 

Ми маємо завершити Українську Національну Революцію. Наша головна мета – злам кримінально-

олігархічних моделей і встановлення соціально орієнтованої держави з дієвим ринковим господарством та 

абсолютно новою ефективною структурою влади. Ми робимо європейський цивілізаційний вибір і дамо 

відсіч кремлівському неоколоніалізму.          

Першочергові дії 

 1. Зупинення російської агресії 

 Збільшення утричі видатків на армію, її переозброєння 

 Відновлення ядерного статусу України 

 Налагодження співпраці з США та Великобританією як гарантами безпеки і територіальної 

цілісності України 

 Повна мобілізація, розгортання професійної армії, національної гвардії, територіального 

ополчення 

 Захист українського інформаційного простору – заборона трансляції антиукраїнських ЗМІ 

 Всебічна допомога кримськотатарському народу 

 Державна підтримка біженців, захист прав громадян України на окупованій території 

 Знищення російської агентурної мережі на території України, ліквідація усіх проявів 

сепаратизму 

2. Наведення порядку, захист прав громадян 

 Оновлення особового складу силових органів 

 Забезпечення справжньої незалежності суддів 

 Широке запровадження інституту суду присяжних 

 Позбавлення прокуратури права вести досудове слідство 

 Створення муніципальної міліції та виборність шерифів 

 Надання права громадянам носіння вогнепальної зброї 

3.  Оптимізація державного апарату 

 Люстрація та атестація чиновників 

 Зменшення втричі та упрозорення роботи державного апарату 

 Запровадження електронного урядування і демократичних процедур 

4. Пришвидшена економічна модернізація 

 Обмеження втручання держави в економічні процеси, зупинення втечі капіталів, 

збільшення бази оподаткування 

 Зменшення кількості податків до трьох – з доходів фізичних осіб (10%), з прибутку (7%), на 

інвестиційну діяльність (5%) 
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 Енергетична незалежність через запровадження енергозберігаючих технологій, 

альтернативної енергетики, диверсифікацію джерел енергопостачання 

 Земля – найбільша національна цінність. Право власності на землю сільськогосподарського 

призначення матимуть лише громадяни України 

 Фінансування державою масштабних інфраструктурних проектів, створення нових робочих 

місць 

 Дієва антимонопольна політика, спрямована на обмеження економічного всевладдя 

олігархів 

5. Подолання корупції 

 Спрощення процесу регулювання, мінімізація адміністративних процедур як основа 

боротьби з корупцією 

 Ухвалення закону про лобіювання, офіційна оплата прискорених процедур 

 Збільшення покарання за корупційні дії з довічним позбавленням права займати державні 

посади 

 

6. Децентралізація влади 

 Розширення повноважень місцевої влади 

 Запровадження принципу формування бюджету – «знизу вгору»  

 Скасування обласних та районних державних адміністрацій, передача їх повноважень 

виконавчим комітетам обласних та районних рад 

 Оптимізація адміністративно-територіального устрою країни шляхом укрупнення громад та 

їх об’єднань 

 Модернізація села, першочергова розбудова його інфраструктури 

7. Реформи в гуманітарній сфері 

 Розвиток національної освіти і науки як основи підвищення якості людського потенціалу 

країни 

 Забезпечення загальної безкоштовної середньої освіти на рівні кращих світових стандартів 

 Відродження системи професійно-технічного навчання на основі реальних потреб 

економіки 

 Сприяння розвитку інтернет-комунікацій та кібертехнологій 

 Залучення релігійних конфесій у процес духовного виховання молоді 

 Спортивно-патріотичне виховання молодого покоління, популяризація здорового способу 

життя 

 Подолання наслідків російського колоніалізму та комуністичного тоталітарного режиму  

8. Зміни у соціальній політиці 

 Сприяння незалежним профспілкам, захист прав людей труда і найманої праці 

 Поступовий перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи 

 Встановлення граничного коефіцієнта розбіжності нижнього і верхнього рівнів пенсійного 

забезпечення 
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 Всебічне сприяння самозайнятості громадян 

 Загальнодоступна некомерційна медицина за найвищими світовими стандартами, розвиток 

медичного страхування 

 Підтримки повернення на батьківщину громадян України та українців, які проживають 

закордоном 

9.  Екологічна безпека 

 Запровадження найвищих європейських стандартів екологічної безпеки задля збереження 

довкілля та генофонду українського народу 

 Прийняття спеціалізованих державних програм з відновлення українських лісів, річок, 

природних ландшафтів 

10. Нові засади зовнішньої політики 

 Взаємовигідна співпраця із Європейським Союзом в рамках угоди про асоціацію 

 Забезпечення безвізового в’їзду громадян України на територію ЄС та офіційного 

працевлаштування в країнах ЄС 

 Взаємодія з НАТО та іншими структурами міжнародної безпеки з метою запобігання 

зовнішнім загрозам 

 Пріоритетна всебічна співпраця з країнами Балтійсько-Чорноморського регіону Європи 

 Поглиблення торгівельно–економічного співробітництва з США, Китаєм, країнами 

Південно-східної Азії та арабського світу 

 Завершення демаркації та делімітації кордонів України 

11. Прийняття нової Конституції 

 Засадничою ідеологією нової Конституції України має бути цінність людської гідності та 

прав людини 

 Підвищити статус громадянина України та ввести механізм позбавлення громадянства 

 Створити надійну систему стримувань, противаг і запобігання диктатурі на основі 

президентсько- парламентської моделі державного устрою 

 

 

 

 


